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VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, A.S. – 
PODMÍNKY NÁKUPU 

1. DEFINICE 
Ve smyslu těchto smluvních podmínek mají 
následující slova tyto významy: 
“Pobočkami” se rozumí v souladu s kontextem 
hlavní nebo eventuálně dceřiné společnosti od 
Společnosti nebo Dodavatele; 
"Společností" se rozumí VESUVIUS ČESKÁ 
REPUBLIKA, a.s. (IČ: 451 92 847) se sídlem na 
adrese Průmyslová 726, Konská, 739 61 Třinec, 
Česká republika; 
“Podmínkami” se rozumí smluvní podmínky a 
jakékoliv zvláštní smluvní podmínky dohodnuté 
písemně mezi Společností a Dodavatelem; 
“Smlouvou” se rozumí jakákoliv smlouva mezi 
Společností a Dodavatelem týkající se prodeje 
Zboží a/nebo poskytnutí Služeb, obsahující tyto 
Podmínky, Objednávku a veškeré aplikovatelné 
Specifikace;  
"Zbožím" se rozumí zboží, výrobky, předměty 
nebo věci (včetně jakýchkoliv jejich částí), jež 
mají být dodány Dodavatelem podle Objednávky 
v souladu s těmito Podmínkami; 
"Objednávkou" se rozumí nákupní objednávka 
týkající se Zboží nebo Služeb vydaná Společností 
vůči Dodavateli na oficiálním objednávkovém 
formuláři Společnosti, spolu se všemi dokumenty 
k němu se vztahujícími; 
“Službami” se rozumí služby, jež mají být 
Dodavatelem poskytnuty Společnosti podle 
Objednávky v souladu s těmito Podmínkami;  
“Specifikací” se rozumí specifikace nebo určení 
Zboží a/nebo Služeb písemně oznámené 
Dodavateli;  
"Dodavatelem" se rozumí právnická osoba, 
společnost nebo osoba, jíž je Objednávka určena.  

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY 
2.1 Na Smlouvu dopadají tyto Podmínky 

s vyloučením všech dalších všeobecných 
smluvních podmínek (včetně veškerých 
všeobecných smluvních podmínek, které 
Dodavatel použil nebo zamýšlel použít 
v kterékoliv cenové nabídce, potvrzené 
Objednávce nebo v jakémkoliv jiném dokumentu 
vydaném Dodavatelem). Veškeré všeobecné 
smluvní podmínky poskytnuté Dodavatelem 
nebudou mít vůbec žádnou účinnost, pokud 
nejsou výslovně písemně akceptovány 
Společností.  

2.2 Objednávka je nabídka učiněná Společností 
Dodavateli a Smlouva nabývá účinnosti po přijetí 
Objednávky Dodavatelem. Není-li předtím 
zrušena Společností, je Objednávka považována 
za přijatou, pokud ji Dodavatel neodmítne 
písemně do sedmi (7) dnů od data vydání. 
Odpověď Dodavatele obsahující případné 
odchylky se nepovažuje za přijetí Objednávky.    

2.3  Není-li Objednávka písemná a signována 
jménem Společnosti některým z oprávněných 
zástupců, nelze ji mít za způsobilou k přijetí 
Dodavatelem.  

 
 
 
3. ZMĚNY 

Není-li výslovně akceptována oprávněným zástupcem 
Společnosti, nepřipouští se žádná změna těchto Podmínek. 

4. ZÁRUKY 
4.1 V souladu s těmito Podmínkami musí Zboží a Služby 

poskytované Dodavatelem: 
4.1.1 odpovídat množstvím, kvalitou a popisem Objednávce 

a jakékoliv Specifikaci či normě stanovené či uvedené 
v Objednávce; 

4.1.2 mít veskrze dostatečnou kvalitu, materiál nebo 
zpracování musí být bezchybné, musí být vyrobeno 
z prvotřídního materiálu nebo takový musí být při 
zpracování využit a práce musí byt provedena s 
náležitou péčí a zručností řádně kvalifikovanými a 
zkušenými osobami; 

4.1.3 být ve všech ohledech srovnatelné s veškerými 
vzorky, modely, názornými ukázkami nebo 
specifikacemi poskytnutými či danými kteroukoliv ze 
stran; 

4.1.4 být schopny veškerých standardních výkonů 
uvedených v Objednávce či Specifikaci; 

4.1.5 být vhodné k účelu, pro který byly určeny, je-li tento 
uveden v Objednávce, ať výslovně, nebo implicitně;  

4.1.6 být v souladu se všemi právními předpisy, nařízeními 
či právně závaznými nástroji, a v souladu s veškerými 
českými, evropskými a mezinárodními normami, jež 
mohou dopadat na Zboží nebo Služby (včetně jejich 
balení, dodávky, přepravy, skladování, instalace a 
použití); 

4.1.7 být co do návrhu bez právních vad a dalších 
podstatných vad (s výjimkou případů, kdy bylo Zboží 
dodáno v souladu s návrhy Společnosti); a 

4.1.8 být v souladu se Smlouvou. 
4.2 Je-li jakýmkoliv způsobem porušena záruka Dodavatele 

uvedená v Podmínce 4.1, nebo nebyla-li splněna kterákoliv 
povinnost, záruka či požadavek týkající se Zboží či Služeb, 
jež je uložena, dána či uvedena ve Smlouvě, nebo nebylo-li 
Zboží či Služby nebo jejich část doručena (provedena) ve 
stanovené době, nebo pokud bylo Zboží poškozeno během 
nebo před doručením v souladu s Podmínkou 7, je 
Společnost oprávněna na základě svého vlastního uvážení, 
bez jakékoliv odpovědnosti vůči Dodavateli (vyplývající 
z takového jednání) a bez toho, aniž by bylo dotčeno 
jakékoliv jiné právo nebo nápravné opatření, podniknout 
jeden či více z následujících kroků: 
4.2.1 odstoupit od Smlouvy (zcela nebo částečně) a 

považovat Smlouvu (nebo příslušnou část) jako by 
nikdy s Dodavatelem nebyla sjednána; a/nebo 

4.2.2 odmítnout příslušné Zboží (zcela nebo částečně) a již 
doručené Zboží, jež nemůže být efektivně a komerčně 
využito z důvodů jakéhokoliv nedodaného Zboží; 
a/nebo 

4.2.3 odmítnout přijmout jakoukoliv následující dodávku 
Zboží; a/nebo  

4.2.4 vymáhat od Dodavatele zpět veškeré náklady účelně 
vynaložené Společností za účelem získání náhradního 
zboží či služeb od jiného dodavatele; a/nebo 

4.2.5 požadovat po Dodavateli na jeho vlastní náklady 
opětovnou realizaci Služby a/nebo nové dodání Zboží 
v souladu se Smlouvou, Objednávkou a Specifikací do 
7 dnů; a/nebo  
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4.2.6 nakládat se Smlouvou jako by byla zrušena 
porušením ze strany Dodavatele a: 
(i) odložit platbu za Zboží a Služby do 

doby, než dojde ke splnění požadavků 
této Smlouvy, Objednávky a veškeré 
Specifikace v plném rozsahu; nebo 

(ii) odmítnout uskutečnit platbu za Zboží 
nebo Služby; nebo 

(iii) požadovat navrácení jakékoliv části 
ceny Zboží nebo Služeb, jež 
Společnost uhradila bez ohledu na to, 
zda Společnost předtím požadovala 
po Dodavateli opravu kteréhokoliv 
Zboží, dodání jakékoliv náhrady za 
Zboží nebo opětovné provedení 
Služeb; a/nebo 

4.2.7 uplatnit nárok na odškodnění za škody, jež 
mohly Společnosti vzniknout v důsledku 
porušení Smlouvy Dodavatelem.  

4.3 Prohlásí-li Společnost že Smlouva nebyla 
dodržena nebo že nebyla dodržena řádně, má se 
za to, že Dodavatel přijal oprávněnost takového 
prohlášení, pakliže nepředá Společnosti písemné 
oznámení, v němž toto tvrzení zpochybňuje 
uvedením svých námitek, a to do sedmi (7) dnů 
ode dne vznesení onoho prohlášení. 

4.4 V případě, že Společnost vykonává jakékoliv 
právo v souladu s těmito Podmínkami, může 
Společnost vyloženě dle svého uvážení požadovat 
po Dodavateli, aby bezprostředně shromáždil 
příslušné Zboží, nebo může vrátit Zboží 
Dodavateli na jeho náklady. 

4.5 Práva Společnosti uvedená v těchto Podmínkách 
slouží jako doplněk k veškerým zákonným 
prostředkům, jež jsou Společnosti k dispozici.  

5. CENA A PLATBA 
5.1 Není-li cena stanovena Objednávkou, bude cena 

splatná Společností za Zboží a/nebo Služby 
shodná s cenou, jež Dodavatel stanovil či účtoval 
Společnosti v posledním případě, a v případě, že 
od té doby cena klesla, bude splatná nižší částka. 
Cena stanovená v Objednávce bude i nadále fixní, 
a jakékoliv přidání nebo navýšení ceny nebude 
splatné bez písemného souhlasu Společnosti 
opatřeného podpisem jejího zplnomocněného 
zástupce. Cena musí být v takové měně, jež je 
stanovená v Objednávce, a není-li žádná měna 
stanovena, bude cena v Kč (v českých korunách).   

5.2 Cena musí zahrnovat veškeré obaly, balné, 
opatření etiketami, pojištění, dopravné, vývozní a 
dovozní celní poplatky (není-li výslovně 
dohodnuto jinak) a veškeré další náklady 
vynaložené Dodavatelem související se Zbožím a 
Službami a jejich dodáním, není-li Objednávkou 
stanoveno jinak. 

5.3 Veškeré částky splatné v souladu s touto 
Smlouvou jsou bez DPH, jež bude v případě 
potřeby doplněna dle aktuální sazby platné 
v příslušné  době a doplněna o jakékoliv další 
patřičné daně nebo cla vyměřené k těmto 
částkám. 

5.4 Nedostojí-li Dodavatel kterémukoliv 
z následujících úkonů, může to mít za následek 
opoždění platby (avšak neznamená to přitom 
zánik slevy za včasné platby): 

5.4.1 neodešle-li Dodavatel v den expedice každé jednotlivé 
dodávky Zboží nebo výkonu služby samostatné avízo, 
fakturu a veškerou příslušnou atestaci pro každou 
takovou dodávku nebo plnění; nebo 

5.4.2 neoznačí-li Dodavatel na avízu zřetelně objednávkové 
číslo nebo údaj o váze a počtu kusů, balení zásilky, 
poznámky k balení, faktury, měsíční výkazy a 
veškerou další příslušnou korespondenci. 

5.5 Za předpokladu, že je faktura po všech stránkách bez chyb, 
bude platba uskutečněna do 60 dnů po měsíci, kdy je faktura 
vystavena. Veškeré platby budou uskutečněny, aniž by byla 
dotčena práva Společnosti v případě, že je prokázán 
neuspokojivý stav Zboží nebo Služeb, nebo nejsou-li tyto 
v souladu se Smlouvou. Pokud Společnost neuhradí částku 
do (10) dnů ode dne splatnosti v souladu s těmito 
Podmínkami a pokud Dodavatel odeslal Společnosti 
písemnou upomínku, je Dodavatel oprávněn účtovat si úrok 
z prodlení až do doby, kdy je částka skutečně uhrazena, a to 
ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení. 

5.6  Dodavatel nemá jakékoliv právo na započtení, zákonné ani 
jiné. Společnost může započíst naprosto jakoukoliv 
pohledávku, jež Dodavatel (nebo jeho Pobočky) můžou 
vznést vůči Společnosti (nebo jejím Pobočkám) v souladu se 
Smlouvou či jakoukoliv jinou smlouvou či jinak jakýmkoliv 
jiným způsobem oproti jakékoliv částce, jež by jinak byla 
splatná Společností (nebo jejími Pobočkami) Dodavateli 
(nebo jeho Pobočkám) v souladu se Smlouvou nebo 
jakoukoliv jinou smlouvou či jinak jakýmkoliv jiným 
způsobem. 

5.7  Dodavatel je oprávněn fakturovat Společnosti při nebo po 
doručení Zboží, či splnění poskytování Služeb, a předchozí 
předložené faktury se považují za doručené v den dodání 
Zboží nebo datem splnění poskytování Služeb. Faktury musí 
mít takovou podobu, jakou Společnost eventuálně určí a 
musí být adresovány účetnímu oddělení na adresu, kterou 
Společnost stanoví v těchto Podmínkách.  

5.8  Ceny účtované Dodavatelem Společnosti nesmí byt vyšší 
než ceny, jež Dodavatel účtuje jakýmkoliv ostatním 
zákazníkům za stejné či podobné Zboží a/nebo Služby ve 
stejném či menším množství a Společnost má nárok 
například a bez omezení na jakoukoliv slevu za včasnou 
platbu, množstevní slevu nebo za množství obvykle 
přidělované Dodavatelem. 

6. OPOŽDĚNÁ REALIZACE 
6.1 Není-li písemně dohodnuto jinak, jakýkoliv čas nebo doba 

stanovená pro doručení, odeslání, výkon či dokončení, jsou 
významné.  Dodavatel je povinen upozornit Společnost 
bezprostředně po zjištění možnosti zpoždění dodávky, 
odeslání, dokončení či výkonu.   

6.2 Společnost si vyhrazuje právo odmítnout Zboží či Služby, 
jež nebyly doručeny či provedeny včas a/nebo zrušit zcela či 
jakoukoliv část Objednávky takového Zboží či Služeb, 
a/nebo vrátit již doručené Zboží, jež je v důsledku takového 
odmítnutí či zrušení dále nepoužitelné. Taková práva na 
odmítnutí, zrušení či vrácení bude mít Společnost 
k dispozici bez ohledu na příčinu zpoždění, aniž by bylo 
dotčeno právo Společnosti na náhradu škody a jakékoliv 
další nápravná opatření proti Dodavateli za porušení 
Smlouvy, a bez jakékoliv odpovědnosti jakéhokoliv druhu 
na straně Společnosti. Vrácení odmítnutého Zboží proběhne 
na náklady a riziko Dodavatele. 

6.3 Žádné využité oprávnění týkající se zpoždění dodávek, 
expedice, dokončení nebo plnění nebude považováno za 
zřeknutí se jakéhokoliv práva Společnosti, není-li takové 
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zřeknutí se výslovně písemně prohlášeno a 
signováno oprávněným zástupcem Společnosti.  

6.4 Je-li to nutné je Společnost z jakéhokoli důvodu 
dle svého uvážení oprávněna buď zrušit nebo 
odložit Objednávku nebo její jakoukoliv 
neprovedenou část, jež je mimo rámec přiměřené 
kontroly Společnosti. 

7. DODÁNÍ, BALNÉ, ATD. 
7.1 Dodání Zboží se uskuteční přesně v souladu 

s dodacími pokyny Společnosti pro Zboží, jak je 
stanoveno v Objednávce, a neexistují-li žádné, 
s dodáním clo placeno (DDP) (prostory určené 
Společností) (Incoterms 2010).  Společnost 
nebude akceptovat dodání ani výkon Zboží nebo 
Služeb nebo jakoukoliv odpovědnost za 
zaplacení jakékoliv Zboží nebo Služby popsané 
v Objednávce, dokud Společnost nevydá 
Dodavateli písemné zproštění nebo instrukce 
k plnění, které jsou přímo připsatelné k této 
Objednávce.  

7.2 Za Zboží doručené či Služby vykonané mimo 
rámec této Objednávky se nepřijímá žádná 
odpovědnost. 

7.3 Veškeré Zboží musí být dostatečně chráněno před 
poškozením a znehodnocením během přepravy a 
přeprava musí být uhrazena v souladu s pokyny 
Společnosti (jsou-li dány) a balení Zboží musí 
být opatřeno popisem a množstvím obsahu 
s číslem objednávky Společnosti. 

7.4 Není-li předem dohodnuto jinak, není Společnost 
odpovědná za obalový materiál či obaly a 
Společnost ani není povinna Dodavateli vracet 
žádný obalový materiál nebo palety ke Zboží.  

7.5 Společnost nenese odpovědnost za jakékoliv 
nedodržení povinnosti oznámit dopravcům ztrátu, 
poškození, zpoždění, zadržení, nebo převoz či 
nedodání. 

7.6 Dodavatel se zavazuje na požádání dodat 
Společnosti veškeré nezbytné prohlášení a 
doklady, obsahující údaje o původu Zboží. 

7.7 Doba dodání tvoří podstatnou náležitost 
Smlouvy.  Společnost nemá žádnou povinnost 
akceptovat dodávku před stanoveným termínem 
dodání, ale vyhrazuje si právo tak učinit.  

7.8 Společnost má právo kdykoliv změnit své dodací 
pokyny, učiní-li tak s 14denním předstihem. 

7.9 Společnost není povinna přijmout množství 
Zboží, jež se liší od množství uvedeného ve 
Specifikaci nebo Objednávce.   

7.10 Dodavatel je povinen Společnost 
neprodleně informovat o veškerých záležitostech, 
jichž si jako dodavatel Zboží je nebo by měl být 
vědom, a jež se týkají skladování, přepravy, 
manipulace, montáže či využití Zboží Společností 
(včetně právních předpisů či doporučení od 
zodpovědných, profesních nebo právnických 
osob v souvislosti s materiály, jež jsou použity 
při výrobě Zboží) a opatřeních, která přijal nebo 
má v úmyslu přijmout, a takových, jež by měla 
Společnost v souvislosti s touto záležitostí 
přijmout.  

8. VZORKY Z MAJETKU SPOLEČNOSTI ATD. 
8.1 Veškeré vzorky, podklady, šablony, formy, 

nákresy, materiály nebo jiné předměty, které 
pořídila nebo uhradila Společnost, budou nebo se 

stanou majetkem Společnosti a musí být Společnosti 
doručeny na vyžádání za současné úhrady přepravného 
spolu s úhradou za veškeré jejich kopie, v pořádku a v 
dobrém stavu s tím, že je odpovědností Dodavatele nahradit 
veškeré případné ztráty či poškození těchto položek 
způsobené jakýmkoliv způsobem.  Dodavatel nesmí 
využívat či kopírovat žádné takové položky z důvodů jiných 
než kvůli plnění objednávek ze strany Společnosti.  

8.2 Dodavatel (či kterýkoliv z přípustných subdodavatelů nebo 
zplnomocněného zástupce nebo dodavatele) je povinen 
považovat tuto Objednávku a její předmět za důvěrný a bez 
předchozího písemného souhlasu Společnosti ji nesmí 
prozradit ani žádné jiné její části. 

8.3 Dodavatel souhlasí s tím, že nebude udávat ani dodávat díly 
vyrobené podle vzorků, podkladů, šablon, forem nebo 
nákresů od Společnosti jakékoliv třetí straně bez 
předchozího písemného souhlasu Společnosti.  

9. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ 
ŠKODY 

9.1 Vlastnické právo přechází při dodání na místě stanoveném 
v Objednávce, nebo dle předchozí dohody, ledaže byla 
uhrazena celá částka ještě před dodáním, kdy v takovém 
případě přechází vlastnické právo zaplacením, ale v každém 
případě vlastnické právo přejde, aniž by byla jakkoliv 
dotčena práva Společnosti ve smyslu Podmínky 10. 

9.2 V případě, že Dodavatel odloží dodávku na žádost 
Společnosti, přechází vlastnické právo na Společnost dnem, 
kdy by bylo Zboží doručeno, nebýt odložení dodávky.   

9.3 Nebezpečí škody na Zboží spočívá na Dodavateli až do 
doby skutečného doručení, dokonce i v případě opoždění 
nebo odložení dodávky na žádost Společnosti.  

10. PRÁVO NA ODMÍTNUTÍ 
10.1 Nepředpokládá se, že Společnost přijala jakékoliv 

Zboží, dokud neměla k dispozici přiměřený čas jej po 
doručení zkontrolovat nebo poté, co se projevila jakákoliv 
závada. Aby se předešlo pochybnostem, žádná kontrola ani 
testování ze strany Společnosti, ať už před či po doručení 
Zboží, ani podepsání jakéhokoli z dodacích listů či jiných 
dokumentů potvrzujících fyzické obdržení jakéhokoliv 
Zboží, nebude považováno za ustanovení nebo důkaz o 
přijetí či schválení Zboží v rámci platných právních předpisů 
ani nebude považováno za vzdání se práv Společnosti buď 
zrušit dodávku či vrátit všechno nebo jakoukoliv část tohoto 
Zboží, jež je shledáno závadným nebo v nesouladu se 
Smlouvou, Objednávkou a Specifikací.  

10.2 Společnost smí vrátit Zboží Dodavateli, přičemž 
nebezpečí škody a náklady nese Dodavatel, nebo může 
oznámit Dodavateli, že Zboží je odmítnuto, načež Zboží 
bude Dodavateli volně k dispozici a ten také ponese 
nebezpečí jeho škody. 

10.3 Částečné dodávky mohou být Společností odmítnuty 
(zcela nebo zčásti). 

11. ODŠKODNĚNÍ 
11.1 Aniž by byla dotčena ostatní práva Společnosti, 

Dodavatel souhlasí s tím, že na požádání odškodní 
Společnost a její Pobočky v plné výši a odškodní je takto 
v souvislosti se všemi žalobami, nároky (včetně, ale bez 
omezení, jakéhokoli nároku ve vztahu k případné ztrátě 
nebo poškození jakéhokoliv movitého nebo nemovitého 
majetku, naprosto jakéhokoliv druhu nebo typu, 
náležejícího Společnosti nebo kterékoliv třetí straně a proti 
jakémukoliv nároku v případě smrti či újmy na zdraví 
jakékoliv osoby), požadavky, náhradami škody, ztrátami, 
náklady, výdaji (včetně soudních nákladů bez omezení) 
jakékoliv povahy, jež Společnost a její Pobočky utrpěly 
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přímo či nepřímo, a včetně ekonomické ztráty, 
ušlého zisku a ztráty příjmů do té míry, kdy jsou 
způsobeny či souvisí s: 
11.1.1 jakýmkoliv nárokem, že Zboží 

nebo Služby porušují jakýkoli patent, užitný 
vzor, autorské právo, ochrannou známku či 
jiná práva průmyslového nebo duševního 
vlastnictví kterékoliv třetí strany z důvodů 
použití, nákupu, dodávky či prodeje 
Společností, včetně veškerých autorských 
honorářů splatných jakékoliv třetí straně (s 
výjimkou případů, kdy bylo Zboží nebo 
Služby dodány v souladu se Specifikací či 
návrhem Společnosti); nebo 

11.1.2 jakýmkoliv porušením smluvních 
povinností Dodavatele vyplývajících ze 
Smlouvy, jakéhokoliv zastoupení, 
prohlášení nebo protiprávního jednání či 
opomenutí, včetně nedbalosti a porušení 
zákonné povinnosti, vyplývajícího ze 
Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou; 
nebo 

11.1.3 zaměstnáním nebo ukončením 
zaměstnání kteréhokoliv ze zaměstnanců 
Společnosti nebo jejích Poboček, nebo osob 
poskytujících služby obdobné Službám, 
jejichž zaměstnání může být převedeno na 
Dodavatele či některé z jeho Poboček 
v souvislosti se zahájením nebo ukončením 
Smlouvy, nebo které žádají, aby jejich 
zaměstnání nebo takové nároky byly 
převedeny; nebo 

11.1.4 ukončením zaměstnání jakéhokoliv 
ze zaměstnanců Dodavatele či jeho 
Poboček nebo jeho subdodavatelů 
vyplývajícího z ukončení Smlouvy (nebo 
osoby, která by byla zaměstnancem 
Dodavatele, Poboček nebo jejich 
subdodavatelů, nebýt takového ukončení).  

12. KONTROLA 
12.1 Dodavatel je povinen umožnit Společnosti 

v kteroukoliv přijatelnou dobu zkontrolovat 
objednané Zboží v prostorách Dodavatele nebo 
jinde během výroby, a výsledek poskytnutých 
Služeb nebo materiály použité pro výkon Služeb. 
Za tímto účelem Dodavatel poskytne Společnosti, 
nebo jinak zařídí, odpovídající prostředky 
k zajištění přístupu do prostor Dodavatele či 
jakýchkoliv jiných prostor. 

12.2 Taková kontrola nezprošťuje Dodavatele 
jakékoliv zodpovědnosti a neznamená ani přijetí 
Zboží. 

13 MLČENLIVOST 
13.1 Dodavatel je povinen zachovat a zajistit 

zachování mlčenlivosti o veškerých tajných a 
důvěrných informacích, jež vyplynuly nebo byly 
získány v důsledku vzájemného vztahu smluvních 
stran podle Smlouvy, a tyto informace nesmí 
použít ani prozradit, s výjimkou řádného plnění 
Smlouvy či předchozího písemného souhlasu 
Společnosti.  

13.2 Povinnost zachovat mlčenlivost o 
informacích v Podmínce 13 se nevztahuje na 
jakékoliv informace, o nichž je Dodavatel 
schopen prokázat, že jsou nebo se staly součástí 

veřejných informací v důsledku jiném, než je porušení 
povinnosti zachování důvěrnosti informací v souladu s touto 
Smlouvou; existovaly v písemné formě před uzavřením 
Smlouvy a nepodléhají jakékoliv povinnosti zachovat 
důvěrnost informací; byly mu nezávisle odhaleny třetí 
stranou, jež je k tomuto účelu oprávněna, nebo když je 
zveřejnění vyžadováno na základě jakýchkoliv právních 
předpisů, nebo na základě příkazu soudu či státního orgánu, 
nebo úřadu příslušné jurisdikce.  

13.3 Bez předchozího písemného souhlasu Společnosti 
nesmí Dodavatel oznámit ani jinak zveřejnit či sdělit 
komukoliv existenci ustanovení této Smlouvy.  

14. ZDRAVÍ, BEZPEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
14.1 Dodavatel je povinen dodržovat veškerá ustanovení 

právních předpisů týkajících se zdraví, bezpečnosti a 
životního prostředí, ve znění pozdějších úprav (včetně 
platných právních předpisů týkajících se zdraví a 
bezpečnosti práce a kontroly nebezpečných látek) a 
dodržovat požadavky závodního inspekčního orgánu a 
jakéhokoliv jiného oprávněného kontrolora v souladu 
s příslušnými právními předpisy, včetně a bez omezení 
případů, kdy se Dodavatel nachází v prostorách Společnosti, 
nebo v prostorách jejích Poboček či prostorách jejích 
zákazníků. 

14.2 Dodavatel ručí za to, že Zboží nebo materiály 
dodávané v souladu s Objednávkou budou při správném 
použití bezpečné a nebudou ohrožovat zdraví či životní 
prostředí a Dodavatel poskytne veškeré nezbytné informace 
související s jejich návrhem, testováním a používáním (bez 
ohledu na to, zda tyto informace byly vyžádány 
Společností). 

14.3 Dodavatel je povinen zajistit, aby v případě, že 
podmínky Smlouvy a/nebo Zboží podléhají směrnici o 
strojních zařízeních č. 2006/42/EC (v platném znění nebo ve 
znění pozdějších změn) implementované do platných 
vnitrostátních právních předpisů, mělo Zboží značku "CE" 
označující soulad se ‘základními požadavky na ochranu 
zdraví a bezpečnost vztahující se k návrhu a konstrukci 
strojního zařízení’, a Prodávající je povinen zajistit, aby 
příslušné položky byly označeny značkou "CE" a je povinen 
předat příslušné "prohlášení o shodě" nebo "prohlášení o 
zabudování" spolu s dodávkou.  

14.4 Dodavatel je povinen dodržovat, a je rovněž povinen 
zajistit, aby jeho zaměstnanci, zástupci a subdodavatelé 
dodržovali, veškeré platné postupy, stavební směrnice, 
pokyny a bezpečnostní pravidla Společnosti a veškeré platné 
právní předpisy, zákonná ustanovení, stanovy, a tak 
podobně. 

15. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 
15.1 V případě, že Smlouva zahrnuje výrobu dle návrhů 

Společnosti nebo Specifikace, zavazuje se Dodavatel 
informovat Společnost o jakémkoliv vynálezu nebo 
vylepšení v návrhu nebo způsobu výroby vyplývající ze 
Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou.  

15.2 Každý takový vynález nebo vylepšení, jakýkoliv patent 
či užitný vzor takového vynálezu a autorské právo na 
veškeré takto příslušné výkresy, dokumenty nebo 
specifikace, jsou majetkem Společnosti. Dodavatel poskytne 
Společnosti na její náklady veškerou nezbytnou pomoc 
umožňující Společnosti získat patent, užitný vzor a podobná 
práva po celém světě. 

16. UKONČENÍ SMLOUVY 
16.1 Společnost smí okamžitě ukončit Smlouvu bez 

kompenzace nebo zaplacení jiných škod způsobených 
Dodavateli výhradně takovým ukončením, a to podáním 
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písemného oznámení Dodavateli, dojde-li 
k jakékoliv následující skutečnosti: 
16.1.1 Dodavatel se dopustí závažného a 

neodčinitelného porušení jakékoliv ze 
svých povinností vyplývajících z těchto 
Podmínek; 

16.1.2 Dodavatel nenapraví porušení, 
které je schopen napravit, nebo setrvává v 
porušení svých závazků vyplývajících ze 
Smlouvy poté, co byl písemně požádán o 
nápravu nebo upuštění od porušování, ve 
lhůtě třiceti (30) dnů; 

16.1.3 jsou podniknuty jakékoliv kroky 
nebo je-li ze strany Dodavatele či některým 
z jeho věřitelů zahájeno jakékoliv jednání 
za účelem navržení narovnání sporu, 
kompromisu nebo dohody zahrnující další 
stranu a kteréhokoliv z jejích věřitelů; nebo 

16.1.4 dojde-li k čemukoliv z 
následujícího: 
(i) má se za to, že Dodavatel je v platební 

neschopnosti na základě platných 
právních předpisů; nebo 

(ii) Dodavatel svolá schůzi za účelem 
projednání rozhodnutí o ukončení 
činnosti či je-li takové rozhodnutí 
přijato; nebo 

(iii) Dodavatel předloží či předložil návrh 
na likvidaci; nebo 

(iv) je vystavena žádost o jmenování 
správce Dodavatele nebo je podáno 
oznámení o úmyslu jmenovat správce 
Dodavatele; nebo 

(v) jsou podniknuty jakékoliv jiné kroky 
Dodavatelem či kteroukoliv jinou 
osobou, vedoucí ke jmenování 
správce Dodavatele; nebo  

(vi) Dodavateli je přidělen správce,  
insolvenční správce nebo likvidátor 
pro celý nebo část jeho závodu, 
podnikání, majetku či aktiv; nebo 

(vii) Dodavatel podnikne jakékoliv kroky 
v souvislosti s návrhem na povolení 
reorganizace nebo je-li takovýto návrh 
v této souvislosti podán; nebo 

(viii) Dodavatel či kterýkoliv z jeho 
partnerů důvodně vykazuje známky 
platební neschopnosti, navrhne na 
sebe prohlášení konkurzu nebo je-li 
takový návrh proti němu podán, nebo 
je-li proti němu veden konkurz; 

(ix) vůči Dodavateli či některému z jeho 
partnerů jsou podniknuty kroky nebo 
Dodavatel či jiný partner Dodavatele 
nebo kterýkoliv z jeho věřitelů zahájí 
jednání za účelem návrhu jakéhokoliv 
urovnání sporu, kompromisu nebo 
narovnání zahrnující Dodavatele nebo 
kteréhokoliv z jeho partnerů a 
věřitelů; 

(x) Dodavatel přijal jakákoliv opatření 
s ohledem na jakoukoliv jurisdikci, již 
podléhá, nebo dojde-li k jakékoliv 
události v takové jurisdikci, jež má 
stejný či podobný efekt jako 

kterákoliv událost uvedená v Podmínce 16.1.4; 
(xi) Dodavatel nebo kterýkoliv z jeho partnerů zemře 

nebo se stane nesvéprávným ve smyslu platných 
právních předpisů nebo je ve výkonu trestu 
odnětí svobody nepodmíněném či podmíněně 
odloženém. 

16.2 Bez ohledu na práva Společnosti vypovědět Smlouvu 
stanovená v Podmínce 16.1.3 a Podmínce 16.1.4, může 
Společnost za účelem řádného a skutečného splnění 
Smlouvy poskytnou Dodavateli, správci, insolvenčnímu 
správci či likvidátorovi (podle situace) možnost plnění 
Smlouvy za předpokladu, že ji bude poskytnuta záruka do 
výše sjednané částky.  

16.3 Vypovězením Smlouvy nejsou dotčena práva a 
nápravná opatření, jež mohly vyjít najevo do doby výpovědi 
u některé ze stran.  

16.4 Po vypovězení Smlouvy z jakéhokoliv důvodu: 
16.4.1 (v závislosti na Podmínce 16.2) vztah 

smluvních stran zaniká s výjimkou (a to do té míry) 
výslovně stanovenou v Podmínce 16.4; 

16.4.2 jakékoliv ustanovení, jež má výslovně nebo 
implicitně vstoupit či zůstat v plné účinnosti v době 
vypovězení Smlouvy nebo po něm, bude nadále plně 
platné a účinné; 

16.4.3 Dodavatel je povinen bezprostředně po 
vypovězení Smlouvy vrátit Společnosti (nebo na 
písemnou žádost Společnosti zničit) veškerý její 
majetek ve svém držení (včetně, ale bez omezení, 
materiálu, nářadí a výrobků zaslaných Dodavateli za 
jakýmkoliv účelem) včetně veškerých důvěrných 
informací spolu s veškerými kopiemi takových 
důvěrných informací, a je povinen doložit, že tak 
učinil a nesmí tyto důvěrné informace nadále 
využívat; a 

16.4.4 není-li Společností písemně výslovně uvedeno 
jinak, veškeré nesplněné Smlouvy a Objednávky jsou 
ukončeny. 

17. POSTOUPENÍ A SUBDODÁVKY 
17.1 Bez předchozího písemného souhlasu Společnosti 

nesmí Dodavatel postoupit nebo převést Smlouvu nebo mít 
tento záměr Smlouvu postoupit nebo převést, ani žádnou její 
část, kterékoliv další osobě. 

17.2 Bez předchozího písemného souhlasu Společnosti 
nesmí Dodavatel zadat subdodavatelům Smlouvu ani 
žádnou její část s výjimkou materiálů, nepodstatných 
záležitostí nebo částí Zboží, pro něž bude výrobce 
v Objednávce nebo Specifikaci takto uveden. Jakýkoliv 
takový souhlas však Dodavatele nezbavuje odpovědnosti za 
své závazky ze Smlouvy. 

17.3 Prospěch vyplývající ze Smlouvy je Společností volně 
převoditelný a v případě takového převedení se veškeré 
odkazy na Společnost ve Smlouvě považují za zahrnuté v 
převedení. Společnost smí kdykoliv najmout subdodavatele, 
na jakoukoliv třetí stanu Smlouvu převést, zatížit, účtovat či 
vypořádat se s některými nebo všemi svými právy a 
povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy jakýmkoliv 
způsobem.  

18. PRÁVO 
Smlouva a veškeré problémy, spory nebo nároky vyplývající 
ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní (ať již smluvní nebo 
mimosmluvní povahy jako jsou nároky z deliktu, vzniklé 
porušením zákona nebo nařízení či jinak) se řídí a vykládají 
v souladu s právním řádem České republiky (s vyloučením 
Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží 
(Vídeňská úmluva)). 
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19. JURISDIKCE 
Veškeré spory nebo nároky vyplývající ze 
Smlouvy nebo vztahující se ke Smlouvě podléhají 
nevýlučné jurisdikci českých soudů, jimž se 
strany neodvolatelně podřizují. Bez ohledu na 
výše uvedené je na vlastním uvážení Společnosti, 
zda jakýkoliv spor či nárok vyplývající ze 
Smlouvy nebo související se Smlouvou, bude 
řešen s konečnou platností podle pravidel 
arbitráže Mezinárodní obchodní komory jedním 
nebo více rozhodci jmenovanými v souladu 
s těmito pravidly. Takové rozhodčí řízení se 
uskuteční v České republice v Praze a v 
anglickém jazyce. Pokud se Dodavatel obrátil 
s žalobou na soud v době, kdy si Společnost 
zvolila předložit věc k arbitráži, pak je 
dohodnuto, že toto soudní řízení bude přerušeno, 
ledaže rozhodce shledá, že se Společnost vzdala 
tohoto práva tím, že se v podstatě účastnila 
soudního řízení bez toho, že by uplatnila své 
právo ve smyslu této Podmínky.  

20. NADPISY 
Nadpisy těchto Podmínek slouží pouze k 
usnadnění a nemají žádný vliv na jejich výklad. 

21. POVOLENÍ 
Vyžaduje-li plnění Smlouvy, aby Společnost 
disponovala jakýmkoliv povolením či licencí 
jakéhokoliv vládního či jiného úřadu doma či 
v zahraničí, bude Smlouva podmíněna obdržením 
takového povolení či licence v požadované lhůtě. 

22. POJIŠTĚNÍ 
22.1 Dodavatel bude za všech okolností a na své 

vlastní náklady pojištěn a toto pojištění bude 
udržovat u renomované pojišťovny takovým 
způsobem, jenž je vhodný a přiměřený 
s přihlédnutím k jeho povinnostem a 
odpovědnostem, vyplývajícím ze Smlouvy. 

22.2 Dodavatel je povinen na základě eventuální 
písemné žádosti Společnosti poskytnout 
Společnosti důvodné údaje o všech pojistných 
smlouvách platných v souvislosti s touto 
Podmínkou, a v případě obnovení každé pojistné 
smlouvy je Dodavatel povinen zaslat na 
písemnou žádost Společnosti kopii dokladu o 
pojištění. 

22.3 Na žádost Společnosti či jejích pojišťoven 
Dodavatel poskytne veškerou podporu, pomoc a 
radu za účelem vedení sporu nebo vypořádání se 
s jakoukoliv žalobou, nárokem nebo záležitostí 
vyplývající z plnění Smlouvy Dodavatelem. 

23. OZNÁMENÍ 
Veškerá oznámení, jež mají být doručena podle 
Smlouvy a/nebo těchto Podmínek, musí být 
podána písemně a smí být doručena nebo poslána 
formou doporučeného dopisu do vlastních rukou 
nebo faxem a považují se za řádně doručená, 
jsou-li odeslána či doručena dotyčnému na jím 
uvedenou adresu nebo takovou adresu, kterou 
dotyčný občas písemně uvedl, a jsou považována 
za převzatá po 48 (čtyřicet osmi) hodinách od 
odeslání poštou, a jsou-li zasílána faxem, při 
jejich odeslání pod podmínkou správné odezvy. 

24. NEPLATNOST 
Je-li kdykoliv jakákoliv část těchto Podmínek shledána 
neplatnou, nebo stane-li se neplatnou nebo z jakéhokoliv 
důvodu jinak nevymahatelnou na základě kterýchkoliv 
platných právních předpisů, je jako taková považována za 
vypuštěnou z těchto Podmínek, a platnost a/nebo 
vymahatelnost ostatních ustanovení těchto Podmínek není 
v žádném případě dotčena nebo oslabena v důsledku tohoto 
vypuštění. 

25. NAŘÍZENÍ REACH 
Dodává-li Dodavatel látky či přípravky jak je definuje 
nařízení REACH (Nařízení Evropského Parlamentu a Rady 
(EC) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, 
hodnocení, povolování a omezování chemických látek 
(REACH)), pak zaručuje, že si je vědom svých povinností 
vyplývajících z nařízení REACH a zavazuje se k jejich 
plnění při dodávání látek a přípravků. Dodavatel zaručuje, 
že Společnosti dodá pouze látky a/nebo přípravky, jež jsou 
registrované nebo předběžně registrované v souladu 
s nařízením REACH. V případě porušení kteréhokoliv 
z ustanovení nařízení REACH se Dodavatel zavazuje 
Společnost odškodnit a ochránit ji před jakýmkoliv nárokem 
kterékoliv třetí strany, včetně nároků ze strany vládních 
orgánů, za veškeré ztráty, škody, náklady nebo výdaje 
vzniklé nebo související s porušením této Podmínky. 
Dodavatel souhlasí s tím, že nebude bez předchozího 
písemného souhlasu Společnosti dodávat Společnosti 
jakoukoliv látku buď samostatně nebo v přípravcích nebo ve 
výrobcích, jež je zahrnuta v příloze XIV nařízení REACH. 

26. PROTIKORUPČNÍ OPATŘENÍ 
26.1 Dodavatel (včetně zaměstnance, subdodavatele, nebo 

zmocněnce, nebo jakékoliv třetí strany pracující jménem 
Společnosti nebo jakékoliv Pobočky (“Přidružená osoba”)) 
je povinen dodržovat veškerá česká, evropská a mezinárodní 
protikorupční pravidla (“Protikorupční pravidla”).  

26.2 Dodavatel prohlašuje, že: 
26.2.1 se nedopustil žádného korupčního jednání dle 

Protikorupčních pravidel; 
26.2.2 nebyl oficiálně upozorněn, že je vyšetřován v 

souvislosti s údajnými trestnými činy nebo stíhán 
podle Protikorupčních pravidel; a 

26.2.3 si není vědom žádných okolností, jež by 
mohly případně vést k vyšetřování údajného trestného 
činu nebo stíhání podle Protikorupčních pravidel. 

26.3 Dodavatel souhlasí, že: 
26.3.1 zavedl a bude dodržovat až do vypovězení 

Smlouvy odpovídající postupy navržené tak, aby se 
Přidruženým osobám zabránilo ve spáchání trestných 
činů podle Protikorupčních pravidel; a 

26.3.2 neučiní nic a ani nedovolí, aby došlo 
k něčemu, co by umožnilo Společnosti či 
kterémukoliv z jejích zaměstnanců, subdodavatelů či 
zmocněnců spáchat trestný čin nebo si přivodit 
zodpovědnost dle Protikorupčních pravidel; a 

26.3.3 je povinen písemně upozornit Společnost 
bezprostředně poté, zjistí-li nebo má-li důvod 
domnívat se, že on nebo kterákoliv z Přidružených 
osob porušila nebo mohla porušit kteroukoliv 
z Dodavatelových povinností dle této Podmínky 26. 
Toto oznámení vymezí veškeré podrobnosti o 
okolnostech týkajících se porušení či možného 
porušení Dodavatelových povinností. 

27. VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ 
27.1 Pobočky Společnosti smí vymáhat ustanovení této 

Smlouvy. Jakákoliv jiná osoba, která není smluvní stranou 
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Smlouvy, nemá žádné právo v rámci platných 
právních předpisů vymáhat podmínky Smlouvy. 
Tato Podmínka nemá vliv na jakékoliv právo 
nebo nápravné opatření jakékoliv existující nebo 
jinak dostupné osoby. Práva stran Smlouvu 
ukončit, zrušit, nebo souhlasit s jakoukoliv 
změnou a vzdání se či urovnání sporu podle 
Smlouvy nepodléhají souhlasu jakékoliv osoby, 
jež není smluvní stranou Smlouvy. 

27.2 Tyto Podmínky mají přednost před 
jakýmikoliv podmínkami, uvedenými na 
jakýchkoliv cenových nabídkách, formulářích o 
přijetí, dodacích listech, fakturách, nebo jiném 
dokumentu či dopise pocházejících od 
Dodavatele, a takové podmínky nebudou 
v žádném případě platné s výjimkou, kdy jsou 
výslovně písemně akceptovány Společností. 

27.3 Nic, co je zahrnuto v těchto Podmínkách 
neomezuje jakékoliv podmínky nebo záruky 
(výslovné nebo předpokládané) či právo nebo 
nápravné opatření, na něž má Společnost nárok 
účinkem zákona nebo zvyklostí. Práva a nápravná 
opatření, jež jsou Společnosti přiznána těmito 
Podmínkami, jsou doplňkem a v žádném případě 
nejsou náhradou jakýchkoliv jiných podmínek, 
záruk, či jiných práv nebo nápravných opatření 
přiznaných Společnosti nebo zahrnutých 
v právních předpisech. 

 


