Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky zboží společnosti ERA a.s.

1.

Úvodní ustanovení

1.1.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „všeobecné
podmínky“) upravují podmínky pro nákup zboží obchodní
společností ERA a. s., se sídlem Průmyslová 462, 530 03
Pardubice, IČ: 60916427, zapsaná v OR vedeném Krajským
soudem v Hradci Králové, oddíl B vložka 1141, (dále jen
jako „kupující“).

1.2.

Pro účely těchto všeobecných podmínek mají níže uvedené
pojmy následující význam:

objednávky se považují za nový návrh na uzavření smlouvy,
který podléhá písemnému souhlasu kupujícího ve lhůtě dle
čl. 2.3.

(a) kupní cena: kupní cena zboží;

2.6.

V případě, že prodávající k potvrzené objednávce připojí
vlastní obchodní podmínky, je jimi kupující vázán pouze
tehdy, když je písemně odsouhlasí. V takovém případě mají
objednávka a tyto všeobecné podmínky přednost před
obchodními podmínkami prodávajícího, není-li smluvními
stranami sjednáno jinak. Ustanovení § 1751 odst. 2
občanského zákoníku se vylučuje.

2.7.

Přijetím objednávky prodávající potvrzuje, že se seznámil s
jejím obsahem včetně všech podmínek plnění a specifikace
požadavků na zboží.

3.

Požadavky na zboží

3.1.

Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží v množství,
jež určuje smlouva. V případě dodání většího množství
zboží není smlouva na přebytečné množství uzavřena.
Ustanovení § 2093 občanského zákoníku se vylučuje.

3.2.

Zboží musí být kupujícímu dodáno v jakosti a provedení,
které určuje smlouva, jinak v nejvyšší jakosti. Zboží musí
odpovídat všem technickým požadavkům a technickým a
bezpečnostním normám pro daný druh zboží platným na
území České republiky, případně i jiného státu podle dohody
smluvních stran. Zboží musí být nové, nepoužité,
nepoškozené a z kvalitního materiálu. Pokud je zboží
dodáváno na základě vzorků, návrhů či výkresů, musí zcela
odpovídat těmto vzorkům, návrhům či výkresům. Zboží
nesmí být zatíženo právními vadami, např. zástavním
právem. Zboží musí mít legální původ, nesmí pocházet
z trestné činnosti a nesmí být užito k jakékoli protiprávní
činnosti.

3.3.

Pro případnou přepravu je prodávající povinen na své
náklady zboží zabalit, zajistit nebo jinak opatřit pro přepravu
způsobem, který výslovně stanoví smlouva. V případě, že
způsob zabalení a zajištění zboží pro přepravu není
smlouvou výslovně stanoven, je prodávající povinen zboží
pro přepravu zabalit či zajistit tak, aby v průběhu přepravy
včetně nakládky a vykládky nemohlo dojít k poškození nebo
znehodnocení zboží

3.4.

Obal zboží musí umožňovat bezpečné a dlouhodobé
uskladnění zboží bez ztráty jeho kvality. Na obalu zboží
musí být na viditelném místě čitelné pokyny pro bezpečnou
manipulaci se zbožím, tj. především manipulační značky pro
označování přepravních obalů a označení vyžadovaná
právními předpisy platnými na území České republiky,
případně i jiného státu podle dohody smluvních stran,
upravujícími výrobu, užívání a jiné nakládání s tímto
zbožím, např. právními přepisy upravujícími nebezpečné a
toxické látky. Obal zboží musí být šetrný k životnímu
prostředí.

4.

Doklady ke zboží

4.1.

Spolu se zbožím je prodávající povinen kupujícímu dodat
doklady, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě. Pokud
takové doklady nejsou ve smlouvě výslovně uvedeny, je
prodávající povinen předat kupujícímu veškeré doklady
nutné k převzetí, volnému nakládání, k proclení a užívání
zboží, zejména doklady upravující technické podmínky
instalace, provozu a údržby zboží. Na žádost kupujícího
předá prodávající kupujícímu certifikáty ke zboží uvedené
ve smlouvě a/nebo vyžadované pro předmětné zboží
právními předpisy České republiky a státem prodávajícího.

4.2.

Doklady, které je prodávající podle kupní povinen dodat
kupujícímu, musí být na všech místech čitelné, přehledné a
bezchybné. Doklady musí být dodány v písemné tištěné
formě, není–li dohodnuto jinak. Na vyžádání kupujícího je
prodávající povinen dodat doklady vztahující se ke zboží ve
více jazykových provedeních, např. v jazyce českém a
anglickém Dodáním dokladů kupujícímu se tyto stávají

(b) občanský zákoník: zákon č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
(c) objednávka: písemná objednávka kupujícího
dodávku zboží ze strany prodávajícího;
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(d) prodávající: smluvní strana, která je dodavatelem zboží
dle smlouvy;
(e) smlouva: písemná smlouva na dodávku zboží uzavřená
mezi kupujícím a prodávajícím. V závislosti na
okolnostech a podmínkách plnění může mít smlouva
charakter kupní smlouvy dle § 2079 a násl. občanského
zákoníku, smlouvy o dílo dle § 2586 a násl. občanského
zákoníku, případně smlouvy nepojmenované dle § 1746
odst. 2 občanského zákoníku;
(f) smluvní strana(y): kupující a/nebo prodávající;
(g) zboží: věc, která je předmětem koupě nebo díla dle
smlouvy.
1.3.

Uzavřením smlouvy prodávající potvrzuje, že se seznámil
s obsahem těchto všeobecných podmínek, v plném rozsahu
jim porozuměl a souhlasí se všemi právy a povinnostmi
obsaženými v těchto všeobecných podmínkách a z těchto
všeobecných podmínek vyplývajících.

1.4.

V případě vzájemného rozporu mají přednost ustanovení
smlouvy před všeobecnými podmínkami, a tyto mají
přednost před dispozitivními ustanoveními občanského
zákoníku.

1.5.

Vzájemné vztahy neupravené smlouvou nebo těmito
všeobecnými podmínkami, včetně uzavření smlouvy, její
platnosti a účinnosti, se řídí ustanoveními právního řádu
České republiky, zejména občanským zákoníkem. Aplikace
Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží není
vyloučena.

2.

Uzavření smlouvy, předmět smlouvy

2.1.

Objednávka vystavená a podepsaná kupujícím a doručená
prodávajícímu je návrhem na uzavření smlouvy.
Objednávka musí obsahovat alespoň specifikaci a množství
zboží a kupní cenu nebo způsob jejího dodatečného určení..

2.2.

K uzavření smlouvy dojde okamžikem bezvýhradného
přijetí objednávky ze strany prodávajícího. Přijetí
objednávky
potvrdí
prodávající
podpisem
svého
oprávněného zástupce.

2.3.

Prodávající se uzavřením smlouvy zavazuje dodat a
odevzdat kupujícímu zboží a umožnit mu nabytí
vlastnického práva ke zboží. Kupující se zavazuje řádně
dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

2.4.

Prodávající je povinen objednávku ve lhůtě 7 dnů ode dne
jejího doručení písemně potvrdit a doručit kupujícímu nebo
ve stejné lhůtě sdělit kupujícímu, že objednávku odmítá.
Marným uplynutím lhůty k přijetí objednávka zaniká, ledaže
se smluvní strany písemně dohodnou jinak. Dokud nebyla
písemně potvrzená objednávka odeslána kupujícímu nebo
prodávajícím odmítnuta, může být objednávka ze strany
kupujícího písemně odvolána.

2.5.

Kupující dle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku předem
vylučuje přijetí objednávky s dodatkem, změnou nebo
odchylkou. Jakýkoliv dodatek, změna nebo odchylka od
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vlastnictvím kupujícího, který je oprávněn s nimi volně
nakládat.
5.

Místo dodání zboží

5.1.

Nestanoví-li smlouva jinak, je prodávající povinen na své
náklady a nebezpečí odevzdat kupujícímu zboží v závodu
kupujícího na adrese: ERA a.s., Průmyslová 462, Pardubice,
Česká republika.

5.2.

5.3.

Dodání zboží se řídí dodací podmínkou DDP místo dodání
podle pravidel INCOTERMS 2010, není-li ve smlouvě
stanoveno jinak.
Závazek prodávajícího odevzdat zboží je splněn dodáním
zboží kupujícímu v místě plnění postupem dle čl. 7
všeobecných podmínek.

6.

Dodací termín

6.1.

Termín dodání zboží stanoví smlouva. Není – li termín
dodání uveden ve smlouvě, je prodávající povinen dodat
zboží do 30 (třiceti) dnů ode dne uzavření smlouvy.

6.2.

Před uplynutím dohodnuté lhůty dodání zboží je prodávající
oprávněn dodat zboží pouze s písemným souhlasem
kupujícího. Je-li místem dodání zboží sídlo nebo místo
podniku kupujícího, je prodávající povinen zboží dodat
v pracovních dnech a obvyklé pracovní době kupujícího,
neurčí-li kupující jinak.

7.

Dodání zboží

7.1.

Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží řádně a
ve sjednaném termínu dodání. Při odevzdání zboží předloží
prodávající kupujícímu dodací list, který bude obsahovat
alespoň označení smluvních stran, číslo objednávky, popis a
množství zboží a datum dodání zboží.

7.2.

Zboží se považuje za řádně dodané okamžikem potvrzení
dodacího listu kupujícím. Kupující potvrdí dodací list při
splnění všech následujících podmínek:
(a) zboží je prodávajícímu doručeno do místa dodání,

8.

Přechod nebezpečí škody a vlastnického práva

8.1.

Nebezpečí škody na zboží a vlastnické právo ke zboží
přechází na kupujícího okamžikem řádného dodání zboží.

9.

Změny smlouvy

9.1.

Kupující je oprávněn kdykoliv do doby okamžiku dodání
zboží písemně oznámit prodávajícímu návrh na změny
smlouvy, zejména ohledně množství a jakosti zboží, místa
dodání zboží a dodacích lhůt.

9.2.

Prodávající je povinen ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení
písemného návrhu na změnu smlouvy kupujícímu písemně
oznámit, zda na změnu kupní přistupuje či nikoliv, případně
zda navrhuje jinou změnu.

9.3.

Na postup změny smlouvy se přiměřeně aplikuje ustanovení
čl. 2.2, 2.4 a 2.5 všeobecných podmínek.

10.

Záruka

10.1.

Prodávající poskytuje kupujícímu, jeho zákazníkům a
uživatelům zboží záruku za jakost zboží. Prodávající se
zavazuje, že zboží dodané dle smlouvy bude po celou
záruční dobu způsobilé pro použití k účelu stanovenému ve
smlouvě, jinak k účelu obvyklému, a že si zachová
smlouvou stanovené vlastnosti.

10.2.

Délku záruční doby stanoví smlouva. Pokud délku záruční
doby smlouva nestanoví výslovně, činí délka záruční doby
24 měsíců ode dne dodání zboží. Záruční doba neběží po
dobu, po kterou kupující, zákazníci kupujícího a/nebo
uživatelé zboží nemohou dodané zboží užívat pro jeho vady,
za které odpovídá prodávající.

11.

Odpovědnost za vady zboží

11.1.

Zboží má vady, jestliže není dodáno řádně zabalené a
opatřené pro přepravu, v množství, jakosti a/nebo provedení
stanoveném smlouvou, nebo má právní vady.

11.2.

Za vady zboží se rovněž považují vady v dokladech, které je
prodávající povinen dodat spolu se zbožím kupujícímu.
V případě, že budou doklady vykazovat vady, prodávající je
povinen bez zbytečného odkladu od vrácení vadných
dokladů dodat kupujícímu úplné doklady bez vad.

11.3.

Prodávající odpovídá za veškeré vady, které se na zboží
vyskytnou v záruční době.

11.4.

Zjistí-li kupující na dodaném zboží jakékoli vady a
nestanoví-li smlouva jinak, sepíše kupující protokol o
vadách, který bude obsahovat údaj o dodávce zboží, osobě,
která vadu zjistila, datum zjištění vady a popis vady.
Součástí protokolu bude volba nároku kupujícího z
odpovědnosti prodávajícího za vady dle čl. 11.8.

11.5.

Kupující zašle protokol o vadách v písemné formě
prodávajícímu. Protokol zaslaný elektronicky nebo faxem
musí být prodávajícím nejpozději do 3 pracovních dnů od
jeho doručení potvrzen.

11.6.

V případě požadavku kupujícího na odstranění vad je
prodávající povinen se ve lhůtě dle smlouvy počítané od
doručení protokolu o vadách:

(b) společně se zbožím jsou dodány úplné doklady
vztahující se ke zboží,
(c) zboží je kupujícím převzato,
(d) zboží je dodáno kupujícímu bez vad, nebo je zboží
dodáno se zjevnými vadami, kupující však tyto vady
uvede do protokolu o vadách a výslovně prohlásí, že
přes tyto vady uvedené zboží převezme.
7.3.

7.4.

7.5.

Je-li prodávající v prodlení s dodáním zboží kupujícímu,
vzniká kupujícímu vůči prodávajícímu nárok na zaplacení
smluvní pokuty ve výši 0,08 % z kupní ceny zboží, a to za
každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti.
Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení
vyúčtování smluvní pokuty prodávajícímu. Zaplacením
smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody
v plném rozsahu.
Zjistí-li kupující, že má doručené zboží zjevné vady, sepíše
protokol o vadách. Protokol o vadách musí obsahovat údaj o
dodávce zboží, popis zjištěné vady, údaje o osobě, která
vadu zjistila, datum zjištění vady a podpis osoby oprávněné
v této věci zastupovat kupujícího.

(a) dostavit do místa plnění nebo místa určeného kupujícím
ke kontrole zboží a bližšího zjištění vad oznámených
kupujícím v protokolu o vadách a v této lhůtě oznámit
kupujícímu návrh konkrétního postupu, jakým budou
vady zboží odstraněny; nebo

Má-li zboží při dodání zjevné vady, je kupující oprávněn:
(a) odmítnout převzetí vadného zboží a vrátit ho na náklady
prodávajícího, aniž by se tím kupující dostal do prodlení
s převzetím zboží; nebo

(b) oznámit kupujícímu návrh konkrétního postupu, jakým
budou vady zboží s přihlédnutím k technologickým
lhůtám odstraněny, včetně plánovaných termínů
realizace stanovených opatření k nápravě, a to na
náklady prodávajícího.
V případě, že smlouva lhůtu podle věty první nestanoví,
platí, že si smluvní strany sjednaly lhůtu v délce 3 dnů.

(b) převzít vadné zboží s tím, že kupujícímu vzniká nárok
na odpovídající slevu z kupní ceny; nebo
(c) převzít vadné zboží s tím, že kupujícímu vzniká nárok
na odstranění těchto vad; nebo
(d) odstoupit od smlouvy.
7.6.

Volba mezi nároky dle čl. 7.5 náleží kupujícímu. Kupující
uvede svůj nárok z odpovědnosti prodávajícího za vady
v protokolu o vadách nebo jej bez zbytečného odkladu po
sepisu protokolu o vadách písemně sdělí prodávajícímu.

11.7.
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Kupující je povinen ve lhůtě do 72 hodin po oznámení
prodávajícího dle čl. 11.6 písemně oznámit prodávajícímu,
že:

(a) souhlasí se způsobem odstranění vad zboží
navrhovaným prodávajícím a stanoví lhůtu pro
odstranění; nebo

12.4.

V případě, že faktura vystavená prodávajícím nebude mít
předepsané náležitosti, bude obsahovat údaje v rozporu se
smlouvou, nebude kupujícím proplacena a kupující ji vrátí
zpět prodávajícímu k doplnění nebo opravení., Vrácením
vadné faktury se přerušuje lhůta její splatnosti, nová lhůta
splatnosti v celé původní délce počíná běžet od vystavení
nové (opravené) faktury.

12.5.

(a) požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za
zboží vadné, dodáním chybějícího zboží nebo
požadovat odstranění právních vad;

Splatnost kupní ceny je stanovena v kupní smlouvě.
V případě, že splatnost kupní ceny není stanovena v kupní
smlouvě, je kupující povinen zaplatit kupní cenu do 45 dnů
ode dne vystavení řádné faktury, ne však dříve než do 30
dnů ode dne doručení řádné faktury.

12.6.

(b) požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže vady
jsou opravitelné;

Dnem zaplacení kupní ceny je v případě bezhotovostní
platby den odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.

12.7.

V případě, že dle § 109 zákona č. 235/2004, o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
DPH“), bude kupující jako příjemce plnění ručit za
nezaplacenou daň z tohoto plnění, je kupující oprávněn
uhradit daň za prodávajícího přímo správci daně za účelem
zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH.
O provedení platby kupující prodávajícího písemně
informuje. Takto uhrazenou daní dochází ke snížení
pohledávky prodávajícího za kupujícím o příslušnou částku
daně.

12.8.

V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny je
kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve
výši 0,08 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

13.

Ukončení smlouvy

13.1.

Nestanoví-li smlouva jinak, je kupující oprávněn odstoupit
od smlouvy:

(b) nesouhlasí se způsobem navrhovaným prodávajícím a
sám stanoví odpovídající způsob i lhůtu pro odstranění
vad zboží; nebo
(c) uplatňuje jiný nárok z odpovědnosti za vady zboží dle
čl. 11.8 než odstranění vady zboží.
11.8.

Kupující je bez ohledu na typ vady a závažnost porušení
smlouvy výskytem vady vždy oprávněn podle své volby:

(c) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
(d) odstoupit od smlouvy.
11.9.

Pokud prodávající neodstraní vady zboží způsobem a ve
lhůtě určené kupujícím nebo pokud před jejím uplynutím
sdělí prodávající kupujícímu, že vady neodstraní, může
kupující:
(a) odstoupit od smlouvy nebo
(b) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

11.10.

Kupující není do doby odstranění vad zboží povinen uhradit
prodávajícímu část kupní ceny vadného zboží odpovídající
jeho nároku na slevu v případě, že by jej uplatnil.

11.11.

V případě, že předmětem dodávky je zboží stejného druhu a
nejméně u 10 % (minimálně však u 5 ks) dodaného zboží se
vyskytne shodná vada, je taková vada považována za vadu
typovou. Pokud se u dodaného zboží stejného druhu
vyskytne typová vada, je prodávající povinen do 14 dnů od
zjištění výskytu typové vady zajistit kupujícímu na své
náklady celou náhradní dodávku zboží odpovídající
smlouvě. V případě nesplnění této povinnosti prodávajícího
je kupující oprávněn po marném uplynutí lhůty stanovené
prodávajícímu k dodání náhradního plnění od smlouvy
odstoupit.

11.12.

(b) trvá-li událost vyšší moci vymezená v ust. 19.1 těchto
všeobecných podmínek bránící splnění povinností dle
smlouvy po dobu delší než 3 měsíce;
13.2.

Pokud se prodávající dostane do prodlení se splněním svých
povinností vyplývajících z odpovědnosti za vady zboží,
vzniká kupujícímu vůči prodávajícímu nárok na zaplacení
smluvní pokuty ve výši 0,05 % kupní ceny vadného zboží za
každý den prodlení až do splnění příslušné povinnosti.
Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení
vyúčtování smluvní pokuty prodávajícímu. Zaplacením
smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody
v plném rozsahu.

12.

Kupní cena

12.1.

Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu
stanovenou ve smlouvě. Kupní cena zahrnuje veškeré
náklady spojené se splněním závazku prodávajícího dodat
zboží, včetně nákladů na balení zboží, na přepravu zboží,
pojištění zboží, nákladů spojených s obstaráním dokladů ke
zboží, etiketování, cla, atd.

12.2.

Nárok na zaplacení kupní ceny vzniká prodávajícímu
v okamžiku dodání zboží. Úhradu kupní ceny provede
kupující bezhotovostním převodem na bankovní účet
prodávajícího, a to na základě originálu daňového dokladu
(faktury), vystaveného prodávajícím a doručeného
kupujícímu.

12.3.

(a) poruší-li prodávající podstatným způsobem povinnosti
stanovené smlouvou, těmito všeobecnými podmínkami
či zákonem;

(a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 14
dní;
(b) dodání zboží se zjevnými vadami;
(c) prodlení prodávajícího odstraněním vad zboží o více
než 7 dní;
(d) jednání kterékoli ze smluvních stran, které zakládá
trestní odpovědnost právnických osob, zejména jednání
směřující k naplnění skutkové podstaty trestných činů
stanovených zákonem č. 418/2011 Sb., o trestní
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o trestní
odpovědnosti právnických osob“), účastenství na nich či
jejich přípravě, k plnění smlouvy poskytnout prostředky
či jejich částí pocházející z trestné činnosti nebo k ni
určené a užití prostředků určených k plnění smlouvy
v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a
mezinárodními smlouvami.
13.3.

V případě nepodstatného porušení povinností (§ 2002 odst.
2 a 1978 odst. 1 občanského zákoníku), může smluvní strana
od smlouvy odstoupit poté, co prodlévající smluvní strana
svoji povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě,
kterou jí druhá smluvní strana poskytla výslovně nebo
mlčky.

13.4.

Odstoupení musí mít písemnou formu a musí být doručeno
druhé smluvní straně. Odstoupení je účinné dnem, kdy bylo
oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně.

13.5.

Odstoupením smlouva zaniká. Odstoupením od smlouvy
nezanikají:

Faktura musí obsahovat náležitosti daňového a účetního
dokladu, a dále:
(a) číslo objednávky;
(b) označení a specifikace zboží, včetně sériového čísla
zboží;
(c) množství zboží;
(d) jednotkovou kupní cenu zboží;
(e) celkovou kupní cenu za zboží.
K faktuře musí být přiložen potvrzený
prokazující řádné dodání zboží.

Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 2002 odst. 1
občanského zákoníku pokládají za porušení smlouvy
podstatným způsobem zejména:

(a) nároky na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy;
dodací

(b) vzniklé nároky na zaplacení smluvních pokut vzniklé
porušením smlouvy;
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(c) ujednání o povinnosti ochrany důvěrnostech informací;

jinak dohodnutého stavu a předat je kupujícímu na základě
písemného protokolu v dohodnutém termínu.

(d) ujednání o volbě práva a řešení sporů;

13.6.

13.7.

(e) další práva, která mají dle své povahy trvat i po
ukončení smlouvy.

16.3.

Dodané zboží vrátí kupující po odstoupení od smlouvy
prodávajícímu na náklady prodávajícího, ne však dříve, než
prodávající vrátí jeho kupní cenu. Prodávající je povinen
vrátit kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu po
odstoupení.

Veškeré objednávky, oznámení, výzvy či jiná právní
jednání, která mají být učiněna mezi smluvními stranami,
vyžadují písemnou formu a musí být adresována příslušné
smluvní straně.

16.4.

Objednávky oznámení, výzvy a jiná oznámení budou
považována za řádně odeslaná či učiněná:
(a) v případě osobního doručení, doručení kurýrem či
poštou okamžikem doručení; nebo

V případě odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany
povinny se mezi sebou vypořádat způsobem a ve lhůtách
dohodnutých oběma stranami

14.

Prohlášení prodávajícího

14.1.

V souladu s § 1794 odst. 2 občanského zákoníku prodávající
uzavřením smlouvy prohlašuje, že

(b) v případě faxu okamžikem přenosu pod podmínkou, že
je na zprávě o přenosu uveden správný kód nebo faxové
číslo;
(c) v případě e-mailu okamžikem doručení pod podmínkou,
že oprávněná osoba příslušné smluvní strany aktivně
potvrdí doručení e-mailové zprávy.

(a) se vzdává práva dle § 1793 občanského zákoníku, tj.
zejména práva požadovat zrušení smlouvy a navrácení
do původního stavu za podmínek dle § 1793
občanského zákoníku;

17.

Důvěrné informace

17.1.

Veškeré informace, které si smluvní strany při jednání o
smlouvě a v souvislosti s ní poskytly, jsou důvěrné a žádná
ze smluvních stran, které byly tyto informace poskytnuty, je
nesmí prozradit třetí osobě a ani je použít v rozporu s jejich
účelem pro své potřeby. Dále smluvní strany budou
považovat za důvěrné a uchovají v tajnosti veškeré
informace týkající se zboží, které nejsou veřejně přístupné či
známé. V této souvislosti se smluvní strany zavazují zavázat
k utajování důvěrných informací veškeré své zaměstnance
nebo osoby, které pověří dílčími úkoly v souvislosti s
plněním předmětu smlouvy.

17.2.

Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které:

(b) je si vědom poskytovaného plnění dle smlouvy;
(c) kupní cenu považuje za přiměřenou a úměrnou a s
plněním za dohodnutou kupní cenu souhlasí.
14.2.

Prodávající prohlašuje, že mu při jednání o uzavření
smlouvy byly ve smyslu § 1728 občanského zákoníku
sděleny všechny skutkové a právní okolnosti potřebné k
posouzení možnosti uzavřít smlouvu a že neočekává ani
nepožaduje od kupujícího žádné další informace v této věci.

15.

Protikorupční klauzule

15.1.

Smluvní strany jsou povinny se v rámci plnění dle smlouvy
zdržet jakékoli činnosti, která by mohla naplňovat
skutkovou
podstatu
trestných
činů
tak,
jak
stanoví ustanovení § 7 Zákona o trestní odpovědnosti
právnických osob včetně všech forem účastenství, popř.
v případech, kde to přichází v úvahu, naplňovat znaky
přípravy ke spáchání kteréhokoli z trestných činů dle
Zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, nebo která
by byla v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a
mezinárodními smlouvami.

15.2.

(b) byly písemným souhlasem obou smluvních stran
zproštěny těchto omezení,
(c) jsou známé nebo byly zveřejněny jinak, než následkem
porušení povinnosti jedné ze smluvních stran,
(d) příjemce je zná dříve, než je sdělí smluvní strana,
(e) jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím nebo
příslušným správním orgánem na základě zákona,
popřípadě, jejichž uveřejnění je stanoveno zákonem,
(f) smluvní strana sdělí osobě vázané zákonnou povinností
mlčenlivosti (např. advokátovi) za účelem uplatňování
svých práv.

Smluvní strany jsou povinny se v rámci plnění smluv nebo
v souvislosti s ním zdržet použití jakýkoli prostředků či
jejich částí, které obdrží od druhé smluvní strany na základě
plnění smlouvy způsobem, který by mohl být považován
za jednání naplňující kteroukoli skutkovou podstatu
trestného činu podle § 7 Zákona o trestní odpovědnosti
právnických osob, včetně všech forem účastenství, popř.
v případech, kde to přichází v úvahu, naplňovat znaky
přípravy ke spáchání trestných činů podle Zákona o trestní
odpovědnosti právnických osob nebo které by bylo
v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a
mezinárodními smlouvami.

15.3.

Prodávající se zavazuje použít veškeré prostředky, které
obdrží od kupujícího v souladu s obecně závaznými
právními předpisy a mezinárodními smlouvami výlučně
k plnění smlouvy.

15.4.

Kupující prohlašuje a zavazuje se, že veškeré prostředky,
které poskytne prodávajícímu, nepochází z trestné činnosti a
nejsou k ni určeny.

16.

Ostatní ujednání

16.1.

Prodávající je povinen uchovávat všechny knihy a záznamy
vztahující se nebo vyplývající ze smlouvy po dobu 10 let
ode dne uzavření smlouvy. Tyto záznamy musí být úplné a
na žádost musí být zpřístupněny kupujícímu nebo se
souhlasem kupujícího třetím osobám.

16.2.

(a) mohou být zveřejněny bez porušení smlouvy,

Pokud prodávající provádí plnění předmětu smlouvy
v areálu kupujícího nebo v místě kupujícím určeném, je
povinen se za tímto účelem pohybovat pouze v prostorách
vymezených kupujícím. Po splnění předmětu smlouvy je
prodávající povinen tyto prostory uvést do původního, příp.
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17.3.

Ustanovení tohoto čl. 17 se týká také všech vzorků, návrhů,
výkresů a/nebo jiných podkladů předaných kupujícím
prodávajícímu za účelem plnění předmětu smlouvy. Tyto
zůstávají výlučným vlastnictvím kupujícího a nemohou být
bez písemného souhlasu kupujícího předány třetím osobám
a ani nemohou být použity pro jiné než účely než plnění
smlouvy.

17.4.

Pro případ porušení povinnosti dle tohoto čl. 17 je dotčená
smluvní strana oprávněna požadovat od druhé smluvní
strany vydání prospěchu z obchodu, při kterém tuto
povinnost porušila anebo převedení tomu odpovídajících
práv bezplatně na oprávněnou smluvní stranu. Tím není
dotčeno právo na náhradu újmy. Pro tento případ smluvní
strany výslovně sjednávají povinnost odčinit rovněž
nemajetkovou újmu.

18.

Práva z průmyslového nebo duševního vlastnictví

18.1.

Prodávající se zavazuje zajistit, aby žádná ustanovení
smlouvy anebo jejich aplikace neoprávněně nezasáhla do
práv duševního nebo průmyslového vlastnictví jakýchkoliv
třetích osob požívajících právní ochrany dle právního řádu
jakéhokoliv státu.

18.2.

Prodávající tímto výslovně prohlašuje, že je plně oprávněn
disponovat právy k průmyslovému a duševnímu vlastnictví
ke zboží a zavazuje se zajistit řádné a nerušené užívání
zboží kupujícím či zákazníky kupujícího a převod zboží
kupujícím na třetí osoby.

18.3.

V případě že bude součástí plnění předmětu smlouvy
jakékoliv dílo podléhajících ochraně dle zákona č. 121/2000

Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem
autorským, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský
zákon“), platí následující:
Nebude-li ve smlouvě stanoveno jinak, poskytuje
prodávající okamžikem předání zboží kupujícímu oprávnění
k výkonu práva užít takové dílo (licenci), a to jako
nevýhradní, všemi způsoby uvedenými v § 12 autorského
zákona, s neomezeným územním a množstevním rozsahem,
po celou dobu trvání majetkových práv autora k dílu,
bezúplatně, s právem udělit podlicenci a postoupit licenci.
18.4.

Prodávající je povinen nahradit kupujícímu veškeré škody
vzniklé porušením shora uvedených povinností či prohlášení
a dále veškeré škody a náklady, které kupujícímu vzniknou
v důsledku uplatnění práv třetích osob v souvislosti s
plněním předmětu smlouvy vůči kupujícímu.

19.

Odpovědnost za škodu

19.1.

Prodávající odpovídá za veškerou škodu způsobenou
kupujícímu, zákazníkům kupujícího či jiným osobám
v souvislosti s porušením svých povinností ze smlouvy či
plynoucích ze zákona.

19.2.

Prodávající je povinen uhradit kupujícímu škodu, zejména
veškeré výdaje, které kupující v souvislosti s porušením
povinností prodávajícího z kupní smlouvy vynaloží, a
všechny náklady vzniklé v souvislosti s vadami zboží,
včetně veškerých nákladů spojených s odstavením finálního
výrobku, v němž bylo vadné zboží zabudováno.

20.

Vyšší moc

20.1.

V případě výskytu události vyšší moci se o dobu, po kterou
trvá událost vyšší moci, prodlužují lhůty pro plnění
povinností stanovených smluvním stranám smlouvou.

20.2.

Prodávající je povinen kupujícího o výskytu a zániku
události vyšší moci bez zbytečného prodlení písemně
informovat. Prodávající je povinen kupujícího písemně
informovat bez zbytečného prodlení i o výskytu a zániku
události vyšší moci u jeho subdodavatele.

20.3.

Za událost vyšší moci nejsou považovány takové události
jako výluka, zpoždění dodávek subdodavatelů (pokud
nejsou způsobeny událostmi vyšší moci), platební
neschopnost, nedostatek pracovních sil nebo materiálu. Za
události vyšší moci se především považují takové události
jako zemětřesení, povodeň, rozsáhlý požár anebo válka.

21.

Rozhodné právo

21.1.

Práva a povinnosti smluvních stran včetně uzavření kupní
smlouvy, její platnosti a účinnosti se řídí právním řádem
České republiky.

21.2.

V případě sporu mezi Smluvními stranami, které se nepodaří
vyřešit dohodou Smluvních stran, budou tyto spory
s konečnou platností řešeny před obecnými soudy České
republiky.

22.

Salvátorská klauzule

22.1.

Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy nebo
těchto všeobecných podmínek neplatné či neúčinné,
nedotýká se to platnosti a účinnosti ostatních ustanovení
smlouvy nebo těchto všeobecných podmínek. Smluvní
strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit
ustanovení neplatné a/nebo neúčinné ustanovením novým,
které by nejlépe odpovídalo původně zamýšlenému účelu
původního ustanovení.

23.

Závěrečná ustanovení
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23.1.

Smluvní strany se zavazují, že bez předchozího výslovného
písemného souhlasu druhé smluvní strany nepostoupí ani
nepřevedou jakákoliv práva či povinnosti vyplývající ze
smlouvy, ani smlouvu jako celek, na třetí osobu či osoby.
Žádná ze smluvních stran není oprávněna vtělit do podoby
cenného papíru jakékoliv právo plynoucí ze smlouvy či
jejího porušení.

23.2.

Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude vykládána v
souladu a vyvolá právní následky pouze dle ujednání ve
Smlouvě výslovně vyjádřených a dle zákona, s vyloučením
následků plynoucích ze zvyklostí a zavedené praxe
Smluvních stran.

23.3.

Smluvní strany se dle § 558 odst. 2 občanského zákoníku
dohodly, že k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně
anebo v daném odvětví se nepřihlíží.

