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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB 

ENERGO – PRO / LITOSTROJ GROUP 

1. DEFINICE 

1.1. Následující výrazy mají tyto významy: 

(a) VOP – Všeobecné obchodní podmínky pro nákup zboží 

a/nebo služeb; 

(b) Dodavatel je strana poskytující Zboží a/nebo Služby 

Objednateli; 

(c) Integrovaný software je software nezbytný pro užívání 

Zboží, který je vložen do Zboží a je dodávaný jako jeho 

nedílná součást; 

(d) Objednatel je strana, která objednává od Dodavatele 

Zboží a/nebo Služby; Objednatelem může být kterákoliv 

společnost ze skupiny ENERGO-PRO/LITOSTROJ 

GROUP nebo s nimi propojená osoba. 

(e) Objednávka je Objednatelova objednávka Zboží a/nebo 

Služeb od Dodavatele; 

(f) Práva duševního vlastnictví jsou (i) patenty, zlepšovací 

návrhy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné 

známky, obchodní firmy, návrhy, know-how, autorská 

práva (registrovaná či neregistrovaná); (ii) přihlášky, 

prodloužení, potvrzení, rozšíření nebo obnovení 

jakýchkoliv výše uvedených práv; a (iii) jakákoliv jiná 

práva duševního vlastnictví a jejich ekvivalenty nebo 

obdobné formy ochrany existující kdekoliv na svět; 

(g) Smlouva je písemná dohoda a/nebo přijatá Objednávka 

Objednatele na nákup Zboží a/nebo Služeb od 

Dodavatele, včetně jakýchkoliv dokumentů připojených 

Objednatelem k Objednávce (např. technická 

specifikace) a těchto VOP; 

(h) Služby jsou služby poskytnuté Dodavatelem v souladu 

se Smlouvou; a 

(i) Zboží jsou věci, které mají být Dodavatelem dodányv 

souladu se Smlouvou a/nebo jakékoliv výsledky práce, 

dokumenty a jiné výsledky Služeb poskytnutých 

Dodavatelem dle Smlouvy v jakékoliv podobě nebo na 

jakémkoliv médiu, včetně dat, schémat, zpráv a 

specifikací. 

 

2. POUŽITÍ VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 

(VOP) 

2.1 VOP jsou jediné podmínky, na základě nichž je Objednatel 

připraven jednat s Dodavatelem o dodání Zboží a/nebo Služeb 

a jimiž se bude řídit Smlouva, přičemž použití jakýchkoli 

jiných podmínek je vyloučeno, s výjimkou a v rozsahu případů 

výslovně písemně sjednaných mezi Objednatelem a 

Dodavatelem. 

2.2 Obchodní podmínky označené či obsažené v Dodavatelově 

nabídce, v přijetí Objednávky nebo jakémkoliv jiném 

dokumentů Dodavatele nebudou tvořit součást Smlouvy a 

Dodavatel se vzdává veškerých svých případných práv, která 

by mu z užití takových obchodních podmínek plynula. 

2.3 Obsah Smlouvy je tvořen mimo jiné těmito VOP. 

2.4 Dodavatel přijme Objednávku buď výslovným 

prohlášením nebo implicitně tím, že se dle Objednávky 

zachová. 

2.5 Jakékoliv změny Smlouvy musí být sjednány písemně a 

řádně podepsány oprávněnými zástupci Objednatele a 

Dodavatele. 

2.6 Objednávku potvrdí Dodavatel ve lhůtě v Objednávce 

uvedené. Není-li lhůta stanovena, pak do 1 týdne od doručení 

Objednávky. 

2.7 Provedení jakýchkoliv změn Dodavatelem v Objednávce 

předložené Objednatelem nebo přijetí Objednávky 

s jakýmikoliv odchylkami nezakládá vznik Smlouvy. V 

takovém případě se jedná o nový návrh na uzavření Smlouvy 

předložený Dodavatelem a Smlouva vznikne až dnem 

doručení písemného souhlasného vyjádření od Objednatele; 

respektive dohodou smluvních stran o celém obsahu Smlouvy. 

V případě, že Objednatel nepoužije jako návrh Smlouvy 

formulář své objednávky, musí vystavit konkrétní písemný 

návrh Smlouvy. Poté, co se smluvní strany dohodnou na celém 

jejím obsahu, bude Smlouva vytištěná a podepsána oběma 

smluvními stranami. 

 

3. POVINNOSTI DODAVATELE 

3.1 Dodavatel je povinen dodat Zboží a poskytnout Služby: 

(a) v souladu se Smlouvou a pokyny Objednatele; 

(b) v souladu s platnými právními předpisy a technickými 

normami; a 

(c) bez vad a nezatížené právy třetích osob, nové a 

nepoužité; vhodné a použitelné k účelům uvedeným ve 

Smlouvě, nebyly-li takové účely uvedeny ve Smlouvě, 

pak vhodné a použitelné k účelům, pro něž se dané Zboží 

a/nebo Služby běžně používají. 

3.2 Dodavatel zajistí, aby Zboží bylo zabaleno dle standardů 

daného odvětví a způsobem vhodným k uchování a ochraně 

Zboží. 

3.3 Dodavatel na sebe bere plnou a výlučnou odpovědnost za 

veškeré pracovní úrazy či nemoci z povolání, které jeho 

zaměstnance v souvislosti s dodáním Zboží a/nebo 

poskytováním Služeb postihnou. 

3.4 Dodavatel je výlučně a výhradně odpovědný za veškeré 

nároky či žaloby podané jeho zaměstnanci či subdodavateli, a 

je povinen bez jakýchkoliv omezení Objednatele bránit, 

odškodnit a zprostit jej odpovědnosti za jakékoliv nároky, 

řízení, pokuty, ztráty, náklady, škody a výdaje vzniklé z nebo 

v souvislosti s takovými nároky a/nebo žalobami. Dodavatel je 

rovněž povinen odškodnit Objednatele a zprostit jej 

odpovědnosti za jakékoliv nedodržení právních povinností a 

požadavků státních orgánů nebo subjektů veřejného práva ze 

strany Dodavatele, jeho zaměstnanců nebo subdodavatelů. 

3.5 Dodavatel se zavazuje dostavit k soudu nebo rozhodčímu 

tribunálu, bude-li to Objednatel požadovat, a poskytne 

Objednateli veškeré požadované dokumenty a informace 

nutné k zajištění řádné právní obrany Objednatele před 

soudem či rozhodčím tribunálem. 

3.6 Objednatel je oprávněn Dodavateli vystavovat 

pozměňující Objednávky za účelem úpravy, pozměnění, 

zúžení, doplnění nebo jiné změny objednaného Zboží a/nebo 

Služeb případně jeho/jejich částí a Dodavatel je povinen 

takovou pozměňující Objednávku splnit. V případě, že 

pozměňující Objednávka způsobí zvýšení či snížení nákladů 

na poskytnutí Zboží a/nebo Služeb nebo času potřebného 

k poskytnutí Zboží a/nebo Služeb, bude cena a/nebo termín 

dodání Zboží a/nebo Služeb spravedlivě upraven v písemné 

formě, použijí se přitom přednostně sjednané jednotkové ceny 

uvedené v Objednávce anebo jinak dohodnuté mezi 

Objednatelem a Dodavatelem. 

3.7 Dodavatel nesmí v žádném případě pozastavit dodávku 

jakéhokoli Zboží a/nebo plnění Služeb Odběrateli. 

3.8 Dodavatel prohlašuje, že disponuje všemi oprávněními 

potřebnými uskutečnění dodávky Zboží a/nebo Služeb. 
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4. DODÁNÍ ZBOŽÍ A POSKYTNUTÍ SLUŽEB 

4.1 Není-li jinak ujednáno ve Smlouvě, Zboží musí být dodáno 

dle dodací podmínky FCA (INCOTERMS® 2010) na místo 

určené Smlouvou. 

4.2 Služby musejí být poskytovány na místě určeném 

Smlouvou, nebylo-li místo určeno, pak v provozovně 

Objednatele, jenž vystavila Objednávku. 

4.3 Dodavatel poskytne nejpozději v době, kdy uzavírá 

Smlouvu, minimálně tyto informace: počet balení a jejich 

obsah, číslo celního sazebníku země odeslání a zemi původu 

veškerého dodávaného Zboží. Pro kontrolované Zboží musí 

být uvedena i příslušná národní kontrolní čísla a dále, spadá-li 

Zboží a/nebo Služby pod pravidla vývozu USA, musí být 

specifikováno i Vývozní kontrolní klasifikační číslo USA 

(ECCN) nebo klasifikační číslo Pravidel mezinárodního 

obchodu se zbraněmi (ITAR). Dodavatel bude na všech 

daňových dokladech uvádět číslo Objednávky. 

4.4 Společně s dodávkou poskytne Dodavatel (nebo jím určený 

dopravce) Objednateli dodací list a nezbytné vývozní a 

dovozní dokumenty. V případě, že Objednatel odsouhlasil 

částečné dodávky, bude dodací list částečné dodávky 

obsahovat i zbývající množství k následnému dodání. 

4.5 Vlastnictví ke Zboží přechází na Objednatele okamžikem 

dodání. Bude-li však Zboží obsahovat Integrovaný software, 

vlastnictví k takovému Integrovanému softwaru na 

Objednatele nepřechází, avšak Zhotovitel udělí nebo zajistí, 

aby třetí osoba udělila Objednateli a veškerým uživatelům 

právo užívat tento Integrovaný software jako nedílnou součást 

takového Zboží nebo za účelem obsluhy takového Zboží dle 

čl. 10 VOP. 

 

5. KONTROLA ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB 

5.1 Dodavatel je povinen na své vlastní náklady kdykoliv v 

průběhu plnění závazků ze Smlouvy umožnit Objednateli, na 

jeho žádost, kontrolu rozpracovanosti předmětu Smlouvy ve 

svém výrobním závodě, popř. ve výrobních závodech jeho 

subdodavatelů a/nebo v místě plnění Služeb, za účelem 

ověření souladu reálného postupu prací s technickými 

specifikacemi Objednatele nebo s dohodnutými termíny 

plnění a/nebo poskytnout zkušební vzorky příslušného Zboží 

nebo jeho částí či materiálů, z nichž je Zboží tvořeno. 

Dodavatel se zavazuje, že bezplatně poskytne zástupci 

Objednatele nezbytné technické prostředky a součinnost k 

provedení této kontroly a zajistí vstup do příslušného areálu. 

5.2 Dospěje-li Objednatel po takové kontrole nebo odběru 

zkušebních vzorků k názoru, že Zboží a/nebo Služba 

neodpovídá nebo pravděpodobně nebude odpovídat Smlouvě, 

Objednatel může Dodavatele o tomto informovat a Dodavatel 

okamžitě učiní veškeré nezbytné úkony k zajištění shody 

Zboží a/nebo Služeb se Smlouvou. Dodavatel je dále povinen 

provést na své náklady další nezbytné kontroly či zkoušky, 

přičemž Objednatel má právo být při jejich provádění 

přítomen a účastnit se jich. 

5.3 Nehledě na jakékoli kontroly Zboží a/nebo Služeb 

prováděné Objednatelem zůstává Dodavatel plně odpovědný 

za shodu Zboží a/nebo Služeb se Smlouvou. To platí bez 

ohledu na to, zda Objednatel uplatní své právo na provedení 

kontroly a/nebo zkoušek, a nejsou tím nijak dotčeny 

povinnosti vyplývající pro Dodavatele z Objednávky. K 

vyloučení pochybností se uvádí, že kontroly či zkoušky Zboží 

a/nebo Služeb prováděné Objednatelem v žádném případě 

nijak nezbavují Dodavatele jeho odpovědností, nebo 

povinností ze záruk a ani je nijak neomezují. 

5.4 Dodavatel je povinen se seznámit se všemi informacemi, 

údaji a jinými dokumenty, které jsou součástí smlouvy nebo 

byly v souvislosti s ní poskytnuty Objednatelem Dodavateli a 

rovněž s právními požadavky a podmínkami v místě plnění 

Služeb. Pokud by některé informace, údaje nebo hodnoty 

dodané Objednatelem byly nedostatečné, nekompletní nebo 

nepřesné do té míry, že by to mohlo ovlivnit řádné plnění 

Služeb, je v takovém případě povinností Dodavatele upřesnit 

si a/nebo si zajistit chybějící informace a údaje. V případě, že 

Objednatelem poskytnuté hodnoty či údaje mají zásadní 

význam pro plnění Služeb, je vždy povinností Dodavatele si 

údaje ověřit. Objednatel poskytne Dodavateli nezbytnou 

součinnost v termínech dle provozních možností. Dodavatel 

nemá nárok na žádné dodatečné platby a prodloužení termínu 

dokončení Služeb z důvodu chybné interpretace 

jakýchkoliv podkladů vztahujících se k Smlouvě. 

 

6. ÚHRADA CENY 

6.1 Za Zboží dodané a/nebo Služby poskytnuté v souladu se 

Smlouvou je Objednatel povinen zaplatit Dodavateli kupní 

cenu uvedenou ve Smlouvě, a to za předpokladu, že faktura 

splňuje požadavky stanovené ve Smlouvě.  

6.2 Dodavatel je povinen předložit daňové doklady (faktury) v 

souladu s kogentními ustanoveními platných právních 

předpisů, obecně uznávanými účetními principy a požadavky 

Objednatele, přičemž daňové doklady budou obsahovat 

minimálně tyto informace: název, sídlo a kontaktní osobu 

Dodavatele, datum vystavení daňového dokladu; číslo 

daňového dokladu; číslo Objednávky; číslo Dodavatele; 

adresu sídla Objednatele; množství a specifikaci dodávaného 

Zboží a/nebo Služeb; celkovou cenu; výši daně nebo DPH; 

daňové identifikační číslo; sjednané platební podmínky, 

přičemž splatnost daňového dokladu (faktury) bude nejméně 

30 dnů. 

6.3 Služby poskytnuté a hrazené na základě hodinových sazeb 

vyžadují písemné schválení Dodavatelových časových výkazů 

Objednatelem. Dodavatel předloží časové výkazy Objednateli 

k tomuto schválení dle pokynů Objednatele. Objednatel není 

povinen platit daňové doklady na základě časových výkazů, 

které nebyly schváleny Objednatelem písemně. 

6.4 Objednatel si vyhrazuje právo započíst jakoukoliv svou 

pohledávku (i nesplatnou) proti pohledávkám Dodavatele, 

případně neprovést platbu za Zboží a/nebo Služby, které 

nebyly dodány v souladu se Smlouvou. 

6.5 Objednatel je oprávněn požadovat po Dodavateli 

poskytnutí bankovních záruk nebo jim na roveň postavených 

jiných zajišťovacích institutů v případech, kdy Objednatel má 

poskytnout Dodavateli peněžité plnění před dokončením a 

předáním předmětu Smlouvy ze strany Dodavatele. 

Neposkytne-li Dodavatel včas a řádně zajištění, je Dodavatel, 

nedohodnou-li se strany jinak, oprávněn požadovat platbu 

kupní ceny až po úplném splnění předmětu Smlouvy. 

 

7. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB 

7.1 Dodání Zboží nebo poskytnutí Služby nebude považováno 

za převzetí Zboží nebo Služby Objednatelem. Objednateli 

bude poskytnuta přiměřená doba pro zkontrolování nebo 

provedení zkoušek dodaného Zboží a/nebo Služeb a k 

oznámení případných vad Dodavateli. V případě vad Zboží 

a/nebo Služeb, které nebyly rozumně zjistitelné při prohlídce 

po jejich dodání, je Objednatel oprávněn takové vady oznámit 

Dodavateli a Zboží a/nebo Služby odmítnout poté, co se vada 

stala zjevnou. 
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7.2 Strany si mohou dohodnout určitý proces převzetí, v 

kterémžto případě převzetí bude podmíněno písemným 

prohlášením Objednatele o převzetí. Dodavatel bude 

Objednatele předem v přiměřené lhůtě informovat o tom, že 

Zboží a/nebo Služby jsou připraveny k převzetí. 

7.3 Objednatel je oprávněn uplatnit jakákoliv svá práva 

uvedená ve Smlouvě v souvislosti s jakýmkoliv odmítnutým 

Zbožím nebo Službou. 

 

8. PRODLENÍ DODAVATELE 

8.1 Nebude-li Zboží dodáno a/nebo Služby poskytnuty ve 

sjednané dodací lhůtě, má Objednatel tyto práva: 

(a) odstoupit od Smlouvy nebo její části; 

(b) odmítnout jakoukoli následnou dodávku Zboží či 

poskytování Služby; 

(c) požadovat od Dodavatele nahrazení veškerých výdajů, 

které Objednatel účelně vynaložil, aby získal náhradní 

Zboží a/nebo Služby od jiného dodavatele; 

(d) požadovat náhradu veškerých nákladů, škod, výdajů a 

smluvních pokut vzniklých Objednateli a způsobených 

Dodavatelovým prodlením; a 

(e) požadovat smluvní pokutu. 

8.2 Nebude-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, je Dodavatel 

povinen uhradit Objednateli za prodlení s dodáním Zboží 

a/nebo poskytnutím Služeb smluvní pokutu ve výši 0,3 % 

z celkové ceny Zboží a/nebo Služeb dle Smlouvy bez DPH za 

každý započatý den prodlení, nejvýše však 30 % z celkové 

ceny Zboží a/nebo Služeb dle Smlouvy bez DPH. 

 

9. ZÁRUKA 

9.1 Dodavatel poskytuje záruku za jakost na to, že Zboží 

a/nebo Služby budou odpovídat Smlouvě, zejména 

povinnostem uvedeným v čl. 3.1. 

9.2 Záruční doba je dvacet čtyři (24) měsíců od dodání Zboží 

a/nebo převzetí Služeb (není-li ve Smlouvě uvedena delší 

záruční doba). 

9.3 Dojde-li k porušení Záruky nebo nesplní-li Dodavatel 

jakékoli podmínky Smlouvy, Objednatel písemně Dodavatele 

na takové porušení záruky upozorní a umožní Dodavateli toto 

porušení bezodkladně napravit. V případě, že Dodavatel 

neučiní žádné opatření k nápravě takového porušení ve lhůtě 

čtyřiceti osmi (48) hodin od obdržení uvedeného upozornění 

od Objednatele, Objednatel bude dle svého uvážení oprávněn 

k uplatnění jednotlivě či kumulativně níže uvedených práv, a 

to na náklady Dodavatele: 

9.3.1 poskytnutí Dodavateli další možnosti, aby mohl provést 

případné další úkony či práce nezbytné k zajištění splnění 

podmínek Smlouvy; 

9.3.2 provedení případných dalších úkonů či prací na náklady 

Dodavatele nezbytných k zajištění souladu Zboží a/nebo 

Služeb se Smlouvou nebo pověření třetí osoby k provedení 

takových úkonů či prací; 

9.3.3 odmítnutí převzetí jakéhokoli dalšího Zboží a/nebo 

Služeb, aniž by tímto Dodavatel byl zbaven odpovědnosti za 

jím dodané vadné Zboží a/nebo Služby; 

9.3.4 požadovat náhradu škody vzniklé Objednateli 

v důsledku porušení Smlouvy ze strany Dodavatele; 

9.3.5 odstoupit od Smlouvy podle článku 14.2. 

9.4 V případě využití práv dle článků 9.3.1 nebo 9.3.2 začíná 

celá záruční doba vymezená v článku 9.2 běžet na nově 

provedené úkony a práce znovu. 

9.5 Práva, která jsou Objednateli k dispozici a která jsou 

uvedena ve VOP jsou kumulativní a nevylučují žádná práva 

vyplývající ze zákona. 

9.6 Dodavatel je povinen odstranit vady Zboží a/nebo Služeb i 

v případě, že je neuznává, přičemž bude-li následně 

prokázáno, že se nejedná o záruční vady, Objednatel uhradí 

Dodavateli přiměřené a doložené náklady na odstranění těchto 

vad. 

9.7 Záruku za projektovou dokumentaci poskytuje Dodavatel 

po dobu, po kterou odstranění vad dokumentace má ještě 

význam z hlediska ekonomického nebo technického. Právo 

Objednatele na náhradu újmy z titulu vadné projektové 

dokumentace tím není dotčeno. 
 

10. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

10.1 Dodavatel tímto Objednateli uděluje nebo se zavazuje 

zajistit, že Objednateli bude udělena celosvětová, 

neodvolatelná, převoditelná, nevýhradní a bezúplatná licence 

na užívání Práv duševního vlastnictví, včetně Integrovaného 

software, je-li takový. 

10.2 Dodavatel tímto poskytuje Objednateli veškerá 

majetková Práva duševního vlastnictví v souvislosti se 

Zbožím, jež vzniknou jako výsledek poskytnutých Služeb.  

10.3 Práva duševního vlastnictví související se Zbožím vzniklá 

Dodavateli nebo mu udělená na základě licence před 

uzavřením příslušné Smlouvy nebo bez souvislosti se 

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, jež je výsledkem 

poskytnutých služeb, Dodavatel udělí, nebo zajistí, aby 

příslušná třetí osoba udělila Objednateli a jakékoliv určené 

společnosti z jeho skupiny celosvětovou, neodvolatelnou, 

převoditelnou, nevýhradní a bezplatnou licenci k užívání 

těchto práv.  

10.4 V případě, že Zboží a/nebo Služby budou porušovat 

jakákoli Práva duševního vlastnictví třetích osob, Dodavatel je 

povinen na své náklady, avšak dle rozhodnutí Objednatele, (i) 

zajistit právo Objednatele Zboží a/nebo Služby dále používat; 

(ii) upravit adekvátně Zboží a/nebo Služby; nebo (iii) vyměnit 

Zboží a/nebo Služby. Pokud Dodavatel neprovede výše 

uvedené opatření dle požadavku Objednatele, je Objednatel 

oprávněn od Smlouvy odstoupit a požadovat vrácení 

veškerých částek, které Objednatel Dodavateli na jejím 

základě zaplatil. 

 

11. DŮVĚRNOST A OCHRANA ÚDAJŮ 

11.1 Dodavatel je povinen udržovat v přísné důvěrnosti 

veškeré údaje týkající se Objednatele (nebo společnosti ze 

skupiny Objednatele), jeho obchodní činnosti, výrobků anebo 

technologií, které Dodavatel obdržel v souvislosti se Zbožím 

a/nebo Službami. Dodavatel je povinen omezit zpřístupňování 

takových důvěrných informací pouze na ty osoby, které je 

musejí znát za účelem dodání Zboží a/nebo Služeb 

Objednateli, přičemž Dodavatel nese odpovědnost za veškerá 

neoprávněná zpřístupnění jakýchkoli údajů či informací. 

11.2 Dodavatel je povinen zabezpečit důvěrné informace 

Objednatele proti neoprávněnému přístupu nebo jejich odkrytí 

a zajistit nejvyšší možnou míru jejich ochrany. Zpřístupnění 

důvěrných informací jiným přípustným příjemcům je možné 

pouze na základě podepsané dohody o zachování mlčenlivosti 

příjemce s Dodavatelem. 
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11.3 Povinnosti podle čl. 11 jsou účinné i po splnění či 

ukončení Smlouvy, a to na dobu 10 let. 

 

12. SOULAD SE ZÁKONY A PRAVIDLY MORÁLKY 

12.1 Obě Strany se zavazují dodržovat veškeré právní 

předpisy, nařízení, směrnice a podobná pravidla týkající se 

úplatkářství a korupce, obsahující rovněž Politiku proti 

uplácení a praní špinavých peněz Objednatele, jež je dostupná 

online na https://cloud.energo-

pro.com/index.php/s/rbjpSD7AQoNJz84. Dodavatel 

prohlašuje, že se s Politikou proti uplácení a praní špinavých 

peněz Objednatele seznámil a zavazuje se postupovat v 

souladu s ní.  

12.2 Jakékoliv porušení povinností uvedených v čl. 12.1 je 

podstatným porušením Smlouvy a opravňuje druhou Stranu k 

odstoupení od Smlouvy s okamžitou účinností, a to, aniž by 

byla dotčena jakákoli další práva vyplývající z tohoto 

smluvního vztahu nebo z platných právních předpisů.  

 

13. ODPOVĚDNOST A ODŠKODNĚNÍ 

13.1 Dodavatel je povinen odškodnit Objednatele za škody 

vzniklé v souvislosti s poskytnutím Zboží a/nebo Služeb (i) při 

porušení podmínek Smlouvy Dodavatelem (ii) při vznesení 

jakéhokoli nároku třetími osobami proti Objednateli, s 

výjimkou Odškodnění za porušení duševního vlastnictví, na 

nějž se vztahuje výlučně čl. 10 VOP. 

13.2 Dodavatel je odpovědný za řízení a veškerá jednání všech 

svých zaměstnanců, dodavatelů, subdodavatelů a/nebo 

pracovníků, a to ve stejném rozsahu, jako by šlo o jeho jednání. 

13.3 Dodavatel je povinen mít platné pojištění odpovědnosti 

za škodu a zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele. 

 

14. SKONČENÍ SMLOUVY, POZASTAVENÍ PLNĚNÍ 

14.1 Smlouvu mezi stranami nebo její část může Objednatel 

jednostranně a bez udání důvodu vypovědět, a to s výpovědní 

dobou v délce třiceti (30) dnů. Objednatel je v takovém případě 

povinen Dodavateli uhradit hodnotu již dodaných částí Zboží 

a/nebo doposud poskytnutých Služeb, a rovněž Dodavatelem 

důvodně prokázané přímé náklady. Tato částka v žádném 

případě nemůže překročit sjednanou cenu dle Smlouvy.  

14.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy 

s okamžitým účinkem, pokud Dodavatel poruší Smlouvu a 

neučiní adekvátní opatření k nápravě ve lhůtě 48 hodin od 

porušení Smlouvy. 

14.3 Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit s 

okamžitým účinkem formou oznámení zaslaného Dodavateli 

v případě, že dojde k podání návrhu na zahájení insolvenčního 

řízení, vydání rozhodnutí o insolvenci proti Dodavateli, 

zahájení likvidace Dodavatele, přeměně společnosti 

Dodavatele nebo v případně obdobného návrhu proti 

Dodavateli z důvodu jeho insolvence nebo zadluženosti. 

14.4 Po ukončení Smlouvy je Dodavatel povinen okamžitě a 

na své náklady bezpečně navrátit Objednateli veškerý jeho 

majetek předaný Dodavateli v souvislosti se Smlouvou (včetně 

všech dat, dokumentace, údajů a příslušných práv k duševnímu 

vlastnictví) a informace náležející Objednateli, které se v té 

době nacházejí v držení Dodavatele. 

14.5 Objednatel je oprávněn kdykoli písemně vyzvat 

Dodavatele k pozastavení plnění ze Smlouvy. V tomto případě 

je Dodavatel povinen po obdržení tohoto oznámení neprodleně 

zastavit veškeré práce do doby, než obdrží od Objednatele 

písemnou výzvu k pokračování v plnění. 

Dodavatel není oprávněn požadovat od Objednatele za prvních 

90 dnů pozastavení plnění úhradu skladného ani jiných 

nákladů, které mu z tohoto důvodu vzniknou. Termíny plnění 

závazků ze smlouvy budou prodlouženy přiměřeně o dobu 

trvání pozastavení plnění. 

 

15. POSTOUPENÍ A SUBDODÁVKY 

15.1 Dodavatel nesmí postoupit, zadat subdodavateli, převést 

nebo zastavit Smlouvu ani žádnou její část (včetně jakékoli 

peněžní pohledávky za Objednatelem) bez předchozího 

písemného souhlasu Objednatele. 

15.2 Objednatel může kdykoli postoupit, převést, zatížit, nebo 

jakýmkoli jiným způsobem naložit s kterýmikoli svými právy 

ze Smlouvy (včetně celé Smlouvy) ve prospěch Společnosti ze 

skupiny Objednatele. 

 

16. VYŠŠÍ MOC 
Žádná ze stran neponese odpovědnost za prodlení s plněním 

svých povinností či nesplněním svých povinností 

vyplývajících ze Smlouvy, jestliže je toto prodlení důsledkem 

vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí okolnost, která nebyla 

postiženou stranou v době uzavírání Smlouvy předvídatelná, 

nebylo možné jí zabránit, postižená strana nad ní nemá 

rozumnou kontrolu a za její vznik postižená strana není 

odpovědná, a to za předpokladu, že tato okolnost postižené 

straně navzdory veškerému přiměřenému úsilí brání v plnění 

jejích Smluvních povinností a že postižená strana o tomto 

druhou stranu informovala do pěti (5) dnů od výskytu vyšší 

moci. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dnů, 

jsou obě strany povinny jednat o změně smlouvy. 

 

17. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

17.1 V případě, že některá strana neuplatní nebo nevykoná 

kterékoli své právo dle Smlouvy, nepředstavuje tato 

skutečnost vzdání se svého práva. 

17.2 Smlouvy se řídí a budou vykládány v souladu s právním 

řádem státu, v níž má Objednatel registrováno své sídlo. 

17.3 Veškeré spory nebo neshody mezi Objednatelem a 

Dodavatelem vzniklé ze Smlouvy, které nelze vyřešit smírně, 

budou předány k řešení místně příslušnému soudu 

Objednatele. 

17.4 Neplatnost nebo nevykonatelnost kteréhokoli ustanovení 

Smlouvy nemá žádný vliv na platnost nebo vykonatelnost 

zbývajících ustanovení, přičemž Smlouva bude účinná tak, 

jako by takové neplatné nebo nevykonatelné ustanovení bylo 

odstraněno a nahrazeno ustanovením s obdobným 

ekonomickým účinkem jako ustanovení odstraněné, lze-

li toho jiným ustanovením dosáhnout. 

17.5 Ustanovení těchto VOP, u kterých je buď výslovně 

uvedeno, že trvají i po ukončení smluvního vztahu, případně z 

jejich povahy nebo kontextu vyplývá, že mají trvat i po 

ukončení smluvního vztahu, zůstávají v plné platnosti a 

účinnosti bez ohledu na ukončení Smlouvy. 

17.6 Vztah mezi stranami je vztahem nezávislých a 

nespřízněných smluvních stran.  

17.7 Uzavření Smlouvy nezakládá jakýkoliv pracovněprávní 

vztah mezi Objednatelem a Dodavatelem nebo jeho 

zaměstnanci určenými k plnění Smlouvy.  
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