VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY
dodávek zboží a služeb (platné od 1. srpna 2021)
Tyto Všeobecné nákupní podmínky (dále jen „VPN“) upravují vztahy pro dodání zboží, provedení díla či poskytnutí
služeb, resp. jiných plnění mezi společností První brněnská strojírna, a.s. se sídlem Olomoucká 3419/9, 618 00 Brno, IČ:
00211281, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B a vložce 166 (dále jen
„Objednatel“) a druhou smluvní stranou (dále jen „Dodavatel/Zhotovitel“) a jsou vydané ve smyslu ustanovení § 1751
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“). Pokud Dodavatel/Zhotovitel
potvrdí objednávku Objednateli, zavazuje se tím akceptovat tyto všeobecné nákupní podmínky a řídit se jimi. Smluvní
strany jsou podnikateli a uzavírají smlouvu výhradně v souvislosti se svým podnikáním.
I.
VYMEZENÍ POJMŮ
- Den znamená Pracovní den.
- Dílem se rozumí provedení určitých prací, zhotovení určité věci, montáž, servis, údržba, provedení opravy, úprava
stavby, nebo činnosti s jiným výsledkem.
- Dodávkou se rozumí dodání věcí movitých Dodavatelem/Zhotovitelem.
- Dodavatel/Zhotovitel je osoba, které byla Objednatelem doručená písemná Smlouva k zajištění Dodávky, poskytnutí
služby, nebo jiného plnění, než je Dodávka či provedení Díla a která v souladu s těmito VNP uzavřela příslušnou Smlouvu.
- Dodavatelská dokumentace je dokumentace, kterou Dodavatel/Zhotovitel prokazuje splnění kvalitativních parametrů
Dodávky/Díla, včetně prokázání shody v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb.
- Kupní smlouvou se rozumí písemná listina ve smyslu ustanovení § 2079 OZ, na základě, které Dodavatel/Zhotovitel za
dohodnutou kupní cenu a dohodnuté podmínky odevzdá určitou věc Objednateli a umožní mu k ní nabýt vlastnické
právo.
- Objednávkou se rozumí písemná listina nazvaná jako „Objednávka“, vystavená Objednatelem, která je návrhem
příslušné smlouvy s ohledem na předmět plnění a je doručena Dodavatel/Zhotovitel v písemné podobě nebo
elektronicky jako scan Objednatelem podepsané Objednávky.
- Osobní údaje mají význam uvedený v Nařízení (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR”), v upraveném či aktualizovaném znění.
- Plnění znamená Dodávku, Dílo nebo Službu.
- Pracovní dny jsou všechny dny, které nejsou dny pracovního klidu, nebo volna, či státem uznanými svátky v ČR.
- právní předpisy o ochraně osobních údajů znamenají GDPR, Směrnice EU 2002/58/ES a 2009/136/ES (tak jak byly
transponovány do vnitrostátních právních předpisů členských států EU a přizpůsobeny témuž) či jiné obdobné zákony
či předpisy vztahující se na Dodavatele/Zhotovitele či Objednatele v jakékoli části světa, a to vždy v účinném znění.
- Předávací protokol (zápis o předání a převzetí) je dokument, jehož podpisem Objednatel potvrzuje, že přejímá od
Dodavatele/Zhotovitele Plnění ve smyslu Smlouvy a jehož náležitosti jsou definovány v těchto Obchodních podmínkách.
- Rámcovou smlouvou se rozumí písemná Smlouva na dobu určitou s ohledem na předem daný předmět plnění a
upravuje zejména množstevní, cenové, platební a dodací podmínky.
- Služby jsou činnosti poskytované ze strany Dodavatele/Zhotovitele a související s předmětem Smlouvy. Tyto činnosti
tvoří zejména jiné plnění, které nelze zahrnout pod Dodávku či Dílo.
- Smlouvou o dílo (SoD) se rozumí písemná listina vydaná ve smyslu ustanovení § 2586 OZ na základě které
Dodavatel/Zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele provede Dílo a toto Objednateli předá.
- Smlouvou se rozumí (i) Objednávka akceptovaná Dodavatelem bez jakýchkoli odchylek nebo výhrad; (ii) jiná písemná
smlouva obsahující projevy vůle Smluvních stran na jedné listině uzavřená způsobem dle těchto VNP (např. Kupní
smlouva, Smlouva o dílo, Rámcová smlouva, Příkazní smlouva a Zasílatelská smlouva).
- Smluvní strany jsou společně Objednatel a Dodavatel/Zhotovitel.
- Zasílatelskou smlouvou se rozumí písemná Smlouva vydaná ve smyslu ustanovení § 2471 OZ, na základě, které
zasilatel na svůj náklad a nebezpečí dopraví zásilku příkazce až určené místo za podmínek dohodnutých ve Smlouvě.
- Zhotovitelem se rozumí každá osoba, které byla doručena od Objednatele písemná Smlouva k provedení Díla (tj.
zejména zhotovení určité věci, její údržba, provedení opravy nebo úpravy určité věci, zhotovení, montáž, údržba, oprava
nebo úprava stavby nebo činnosti s jiným výsledkem), a která v souladu s těmito VNP uzavřela příslušnou Smlouvu, čímž
se zavázala Dílo provést.
II.
VZNIK A ZÁNIK SMLOUVY
1. Návrh na uzavření smlouvy, resp. objednávka, musí být podán písemně a přijetí návrhu smlouvy, resp. potvrzení
objednávky, je nutno učinit rovněž pouze v písemné formě (lze i e-mailem).. Smlouva nabude platnost a zároveň
účinnost jakmile:
- Objednávka písemně akceptovaná (potvrzená) Dodavatelem/Zhotovitelem bude doručena Objednateli,
- je ve formě písemné listiny podepsané oběma Smluvními stranami.
Návrh na uzavření Smlouvy, resp. Objednávku, předložené Objednatelem, potvrdí Dodavatel/Zhotovitel písemně (lze i
e-mailem) ve lhůtě pro potvrzení stanovené Objednatelem přímo v návrhu. Po marném uplynutí lhůty pozbývá zaslaná
Objednávka či návrh na uzavření Smlouvy platnost. Není-li Objednatelem lhůta pro přijetí návrhu stanovena, činí lhůta
5 dnů od doručení návrhu Dodavateli/Zhotoviteli, a to i e-mailovou formou.
2. Pokud Dodavatel/Zhotovitel potvrdí návrh na uzavření Smlouvy s tím, že ve svém potvrzení provede jakékoli změny
oproti obdrženému návrhu, Smlouva není uzavřena. V takovém případě se jedná o nový návrh Smlouvy předložený
Dodavatelem/Zhotovitelem, přičemž Objednatel může takto předložený návrh písemně odmítnout, nebo potvrdit
v 10denní lhůtě od jeho obdržení. Pakliže tak v uvedené lhůtě Objednatel neučiní, má se za to, že Smlouva nebyla
uzavřena, a žádná ze Smluvních stran z ní není zavázaná.
3. Objednatel, jakož i Dodavatel/Zhotovitel vylučují pro předsmluvní i smluvní vztah použití obchodních zvyklostí, jak
tyto obchodní zvyklosti definuje ust. § 558 odst. (2) OZ a zavazují je pouze takové obchodní zvyklosti, které si Smluvní
strany předem písemně dohodnou. Ust. § 558 odst. (2) OZ se pro předsmluvní jednání ani pro jednotlivé uzavírané
Smlouvy nepoužije.
4. Smluvní vztah zaniká uplynutím doby, na kterou byl sjednán, nebo doby, která jednoznačně vyplývá z předmětu
Plnění, dále pak výpovědí, odstoupením od Smlouvy, dohodou Smluvních stran k datu určenému v dohodě, smrtí fyzické
osoby, nemá-li právního nástupce, zánikem právnické osoby bez právního nástupce.
III.
TERMÍN DODÁNÍ
1. Termíny dodání uvedené ve Smlouvě jsou závazné. Dřívější dodávka je možná pouze po předchozím písemném
souhlasu Objednatele a nemá vliv na dohodnutou splatnost ceny. Za prodlení Dodavatel/Zhotovitel neodpovídá pouze
z důvodů mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na jeho vůli – vyšší moci,
a to pouze za předpokladu, že tyto důvody dostatečně prokáže a že bude Objednatele o této skutečnosti neprodleně
písemně informovat.
2. Dodavatel/Zhotovitel se zavazuje, že bude Objednatele okamžitě informovat o veškerých předvídatelných
zpožděních dodávek a je povinen přijmout veškerá opatření, aby se případnému zpoždění zamezilo.
3. V případě, že zpoždění nastane, nebo mu nelze zabránit, je Dodavatel/Zhotovitel povinen předložit Objednateli plán
nápravných opatření k odstranění zpoždění, či jeho minimalizaci, který se zavazuje dodržet, a to ve lhůtě 5 kalendářních
dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděl. Za takové opatření se považuje např. nasazení vyššího počtu
pracovníků, prodloužené směny, vícesměnný provoz, práce o víkendech a státních svátcích. Náklady za nápravná
opatření jdou k tíži Dodavatele/Zhotovitele. Nebude-li Objednatel považovat navrhovaná nápravná opatření za
dostatečná a nedohodnou-li se Smluvní strany na jiném rozsahu nápravných opatření do 2 dnů od předložení plánu
nápravných opatření, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
4. V případě nedodržení termínu dodání je Objednatel vedle jiných právních nároků oprávněn požadovat dodání
dodávky v náhradní lhůtě, náhradu újmy a ušlého zisku vzniklého prodlením nebo nesplnění závazku a je oprávněn
odstoupit od smlouvy v souladu s čl. VIII. Odpovědnost za prodlení způsobená subdodavatelem či třetími osobami
ponese Dodavatel/Zhotovitel.
5. Objednatel je oprávněn vrátit předem písemně neodsouhlasené dřívější nebo nadměrné dodávky či tyto
nepřijmout, to vše na náklady Dodavatele/Zhotovitele.
IV.
CENA
1.Dodavatel/Zhotovitel bere na vědomí, že jde o cenu sjednanou dohodou dle § 2 odst. 1 zákona č. 526/1990 Sb. o
cenách, ve znění pozdějších předpisů, a že tato cena je sjednána jako konečná a pevná – neměnná, nedohodnou-li se
písemně Smluvní strany jinak. Pokud není ve Smlouvě dohodnuto jinak, je cena sjednána vč. nákladů na potřebný obal
a zabalení, pojištění a dopravu do místa určení uvedeného v objednávce, nebo sídla Objednatele, včetně DPH.
Platí, že Dodavatel/Zhotovitel:
- prověřil srozumitelnost, rozsah a kompletnost dokumentace předložené Objednatelem, veškeré nejasnosti vyřešil
před uzavřením Smlouvy a je schopen Plnění provést;
- provedl prověrku veškeré dokumentace a prohlašuje, že ta nemá zřejmé vady a obsahuje řešení, materiály a
konstrukce, které jsou v souladu s obecnými zvyklostmi;
- v ceně jsou zahrnuty všechny práce, dodávky a dodávané dokumentace včetně vedlejších, pomocných a doplňkových
výkonů (sledování zakázky, inspekce, reportování Objednateli o průběhu a stavu Plnění, vypracování
ložných/nákladových plánů pro přepravu apod.), poplatků, cel, daní, licencí, autorských práv, režijních nákladů a
zařízení, které patří k úplné a bezvadné realizaci Plnění.
- Objednatel je oprávněn na náklady Dodavatele/Zhotovitele provést sledování průběhu Plnění v případě, že
Dodavatel/Zhotovitel předloží protokol o průběhu Plnění (i) neúplný, (ii) pozdě, nebo (iii) s reportovaným zpožděním a
Objednatel zahájí vlastní sledování průběhu Plnění.
- Objednatel může přefakturovat Dodavateli/Zhotoviteli náklady spojené s účastí Objednatele při nakládce, pokud
Dodavatel/Zhotovitel nevypracoval ložný plán, informoval Objednatele, že nedokáže dodržet balící a odesílací
podmínky, nebo tyto podmínky zjevně nedodržel.
- Objednatel může přefakturovat Dodavateli/Zhotoviteli náklady s druhou a každou další kontrolou dokumentace
v případě, že připomínky Objednatele po první kontrole nebudou řádně a zcela zapracovány do dokumentace.
V.
NÁLEŽITOSTI DODACÍCH LISTŮ A FAKTUR, PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Právo na zaplacení smluvní ceny vzniká Dodavateli/Zhotoviteli řádným a včasným splněním jeho závazku způsobem
a v místě plnění v souladu s touto Smlouvou.
2. V případě, že má Plnění vady a nedodělky, je Objednatel oprávněn z celkové částky odečíst 10 % ze smluvní ceny
(„zádržné”). Tato část smluvní ceny bude uhrazena do 45 kalendářních dnů po přijetí žádosti o uvolnění, která bude
vystavena Dodavatelem/Zhotovitelem na základě oboustranně podepsaného protokolu o řádném odstranění všech vad
a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí.
3. Dodavatel/Zhotovitel je povinen ke každé jednotlivé dodávce vystavit nejpozději s vyskladněním dodací list nebo
jiný obdobný dokument, který musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

a) číslo dodacího listu, HS kód, země původu.
b) označení obou smluvních stran a jejich sídla v souladu se zápisem v obchodním rejstříku vč. IČ, DIČ,
c) číslo Smlouvy (nebo Smluv) dle evidence Objednatel (tzn. číslo uvedené na Objednávce nebo na návrhu na
uzavření smlouvy) na jejíž plnění je dodávka realizována,
d) číslo Smlouvy (nebo Smluv) dle evidence Dodavatel/Zhotovitele,
e) rozpis jednotlivých položek dodávaného zboží nebo služeb včetně příslušného číselného označení (výrobní číslo,
číslo výkresu, číslo formy pro odlití apod.) nebo jiného rozlišovacího označení (případně včetně závazných údajů o
složení, povrchové úpravě apod.) a množství,
f) přesná adresa dopravce, zasilatele apod., který zajišťuje dopravu předmětu plnění k Objednateli,
g) rubrika určená k potvrzení Objednatelem o řádném převzetí předmětu plnění
h) dodací (odesílací) list musí být předán Objednateli pro jeho potřeby ve dvou vyhotoveních.
4. Faktury musí být vystaveny výhradně v elektronické podobě ve formátu PDF a zaslány na emailovou adresu:
fakturace.brno@pbs.cz. Faktury musí mít rozlišení 300 DPI, musí být černobílé a v čitelné podobě. Součástí faktury musí
být předávací protokol, dodací list či jiná listina prokazující důvodnost a správnost fakturované částky.
5. Dodavatel/Zhotovitel je povinen ve faktuře za dodané zboží uvádět minimálně tyto náležitosti:
a) číslo faktury,
b) označení obou Smluvních stran a jejich sídla v souladu se zápisem v obchodním rejstříku, vč. IČ, DIČ,
c) číslo Smlouvy dle evidence Objednatele (tzn. číslo uvedené na objednávce nebo Smlouvě) za jejíž plnění je
fakturovaná částka vystavena,
d) číslo Smlouvy dle evidence Dodavatele/Zhotovitele,
e) číslo dodacího nebo odesílacího listu, případně více listů, pakliže se faktura vztahuje ke Smlouvě plněné několika
dodacími (odesílacími) listy,
f) předmět zdanitelného plnění v souladu s dodacím (odesílacím) listem,
g) rozpis jednotlivých položek dodávaného zboží nebo služeb včetně příslušného číselného označení (výrobní číslo,
číslo výkresu, číslo formy pro odlití apod.) nebo jiného rozlišovacího označení (případně včetně závazných údajů o
složení, povrchové úpravě apod.) a množství,
h) jednotková cena ke každému druhu fakturované položky (bez DPH) + sazba DPH,
i) výše fakturované částky bez DPH,
j) celková DPH vyúčtovaná fakturou,
k) výše fakturované částky celkem včetně DPH,
l) měna,
m) bankovní spojení, na které má být faktura uhrazena,
n) datum uskutečnění zdanitelného plnění, datum vystavení faktury
o) datum splatnosti faktury.
6. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která nebude obsahovat
některý z výše uvedených údajů, nebo budou-li údaje uvedeny chybně.
7. Dodavatel/Zhotovitel je pro ten případ povinen podle povahy nedostatků tuto fakturu opravit nebo nově vyhotovit.
Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury, celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené
nebo nově vystavené faktury.
8. Pokud není ve Smlouvě dohodnuto jinak, Dodavateli/Zhotoviteli vznikne právo fakturovat dnem úplného splnění
předmětu Smlouvy a je povinen daňový doklad vystavit nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
9. Lhůta splatnosti faktury činí minimálně 60 dnů ode dne jejího doručení Objednateli, není-li ve Smlouvě výslovně
smluveno jinak. Jestliže bude Objednatel v prodlení s úhradou faktur za řádně a včasně dodaný předmět dodávky,
Dodavatel/Zhotovitel bude oprávněn požadovat od Objednatele úhradu smluvního úroku z prodlení ve výši 0,05 %
z opožděné platby za každý započatý den prodlení maximálně však do 10 % celkové ceny. Potvrzením návrhu Smlouvy
(objednávky) je v této výši smluven úrok z prodlení namísto sazby stanovené závaznými právními předpisy.
VI.
POSTOUPENÍ A ZAPOČTENÍ
Pohledávky za Objednatelem a závazky vůči Objednateli je Dodavatel/Zhotovitel oprávněn postoupit pouze na základě
předchozího písemného souhlasu Objednatele. Dodavatel/Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu
Objednatele oprávněn jednostranně započíst jakékoli pohledávky Dodavatele/Zhotovitele za Objednatelem.
VII.
MÍSTO DODÁVKY – SPLNĚNÍ DODÁVKY
1. Místem plnění, pokud není v objednávce uvedeno jiné, je sídlo Objednatele.
2. Smluvní závazek končí zánikem dle čl. II. odst. 4, nebo řádným a včasným splněním předmětu Plnění, vč. všech
závazků ze Smlouvy vyplývajících. Předání proběhne formou předávacího protokolu o předání a převzetí nebo dodacím
listem a musí v něm být vysloveně uvedeno, zda je Plnění je převzato bez vad nebo s vadami, event. nepřevzato.
3. Pokud není ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak, je Dodavatel/Zhotovitel povinen dodat předmět Plnění společně
s doklady, které se k němu vztahují, jakož i další doklady potřebné pro použití předmětu Plnění, a doklady výslovně
uvedené ve Smlouvě do sídla Objednatele, v souladu s podmínkami DDP Incoterms 2020. Jedná se především o CMR
a doklady prokazující původ zboží sloužící pro celní účely, předávací protokol, atesty, záruční listy, certifikáty o složení
dodávaných slitin nebo jiných látek, bezpečností listy nebo bezpečnostní certifikace u chemických látek, protokoly o
provedených zkouškách, doklady o odborné způsobilosti Dodavatele/Zhotovitele a jednotlivých pracovníků
provádějících pro Objednatele takové druhy předmětu Plnění, kde je platným právním řádem včetně příslušný
technických a jiných norem předepsána určitá konkrétní odborná zkouška nebo znalost, návody k obsluze (při nákupu
v ČR v českém jazyce), provozní předpisy, technologické postupy a předpisy, prohlášení o shodě výrobků tuzemského
i zahraničního původu dle zákona č. 22/1997 Sb. aj. bez kompletní dokumentace nelze považovat Plnění za splněné a
nelze jej bez výhrad převzít. Převzetí Plnění potvrdí Objednatel písemně, např. na dodacím listu nebo předávacím
protokolem.
4. Na všech dokumentech vztahujících se k Plnění musí být uvedeno číslo Smlouvy (objednávky).
5. Veškeré Dodávky včetně jejich jednotlivých součástí a dílů, zajišťované Dodavatelem/Zhotovitelem, budou nové a
nepoužité.
6. Pokud se ukáže nutnost dodání dodatečných materiálů, prací nebo služeb pro dosažení kompletnosti,
provozuschopnosti, požadovaných parametrů Plnění a zajištění jeho plynulého, spolehlivého a bezpečného provozu,
potom Dodavatel/Zhotovitel dodá nebo provede dodání materiálů, prací nebo služeb, a to na své vlastní náklady.
7. Dodavatel/Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškeré doplňující či vysvětlující informace související
s předmětem Smlouvy.
VIII. PRODLENÍ DODAVATELE/ZHOTOVITELE A ZMĚNY V PROVEDENÍ U DLOUHODOBÝCH DODÁVEK
1. Dodavatel/Zhotovitel si je vědom toho, že Plnění je určeno do výroby převážně v energetickém a strojírenském
průmyslu, a proto je nezbytné jej dodat Objednateli řádně a včas dle sjednaných termínů, v nejvyšší kvalitě zpracování
a při dodržení veškerých právních a technických norem ČR a EU, jakož i místa konečného určení, neboť jinak může být
Objednateli způsobena rozsáhlá újma.
2. Dodavatel/Zhotovitel bere na vědomí, že prodlení s dodáním Plnění nebo při dodání Plnění s vadami může způsobit
zastavení či omezení výroby v závodu Objednatele a vznik škody velkého rozsahu. Dodavatel/Zhotovitel přebírá
odpovědnost za veškerou újmu či ušlý zisk vzniklý v souvislosti s porušením jeho povinnosti dodat Plnění řádně a včas
Objednateli.
3. Je-li Dodavatel/Zhotovitel v prodlení, má Objednatel právo po uplynutí 15 dnů prodlení bez dohodnuté dodatečné
lhůty k plnění od Smlouvy jednostranně odstoupit, aniž tím budou dotčena práva a nároky Objednatele na náhradu
újmy a náhradu ušlého zisku způsobených prodlením Dodavatele/Zhotovitele.
4. Nebude-li Dodavatel/Zhotovitel schopen splnit svůj závazek ve sjednané lhůtě, je povinen neprodleně informovat
o této skutečnosti Objednatele a současně sdělit a dohodnout s Objednatelem dodatečnou lhůtu Plnění. Objednatel je
takovou lhůtou vázán pouze v případě, že nepřekročí 15 dnů od původního termínu Plnění a Objednatel s tímto
prodloužením souhlasil. Jinak je Objednatel oprávněn písemně od Smlouvy jednostranně odstoupit, aniž tím budou
dotčena práva a nároky Objednatele na náhradu škody a náhradu ušlého zisku způsobených prodlením
Dodavatele/Zhotovitele.
5. V případě dlouhodobých opakujících se Dodávek je Dodavatel/Zhotovitel povinen, pokud se rozhodne o případných
změnách složení Dodávek apod., vyžádat si před začátkem takovéto výroby písemný souhlas Objednatele s případnými
změnami složení Dodávek, nebo jiným zamýšleným změnám oproti dřívějším Dodávkám, resp. předmětu Plnění.
Nebude-li souhlas Objednatele dán, je Dodavatel/Zhotovitel povinen od svého rozhodnutí ve vztahu k Plnění
Objednateli upustit, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
IX.
ZÁRUČNÍ LHŮTA, UPLATNĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA VADY – REKLAMACE
1. Není-li ve Smlouvě písemně dohodnuto jinak, Dodavatel/Zhotovitel se zavazuje poskytnout na předmět Plnění
záruku za jakost v délce 24 měsíců od data zprovoznění, nebo 36 měsíců od dodání. Bude-li předmět Plnění součástí
dodávky Objednatele dalšímu subjektu, začíná záruční doba běžet dnem uvedení této dodávky do provozu, popř. dnem
dodání dodávky tomuto dalšímu subjektu. Objednatel je povinen o této skutečnosti Dodavatele/Zhotovitele informovat
a doložit Dodavateli/Zhotoviteli datum uvedení do provozu, popř. datum dodání dodávky jinému subjektu. Celková
záruční doba je však nejvýše 36 měsíců od data dodání předmětu Plnění Dodavatelem/Zhotovitelem Objednateli.
2. Záruční doba na stavební práce a na nemovité věci je stanovena v délce 5 let od data převzetí Objednatelem.
3. Dodavatel/Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v celém rozsahu předmětu Smlouvy dle smluvního
závazku a dále odpovídá za všechny vady, které má Plnění při dodání Objednateli. Zárukou za jakost se
Dodavatel/Zhotovitel zavazuje, že předmět Plnění bude po záruční dobu způsobilý k použití pro obvyklý účel, že si
zachová obvyklé vlastnosti a že nemá právní vadu.
4. Při zjištění vady Objednatelem při převzetí předmětu Plnění je Objednatel povinen bez zbytečného odkladu sdělit
zjištěné vady Dodavateli/Zhotoviteli v rámci protokolu o předání a převzetí nebo písemnou reklamací, ve které popíše
počet nebo jinak určené množství předmětu Plnění zasaženého vadami, popíše druhy vad, případně popíše, jak se vady
projevují. Dodavatel/Zhotovitel je povinen vadné Plnění obratem nahradit novým, pokud nebude Objednatel výslovně
požadovat opravu nebo slevu z ceny. Tato písemná reklamace má číselné označení odpovídající zavedenému systému
evidence reklamací na příslušném středisku Objednatele.
5. V případě reklamace v záruční době je Dodavatel/Zhotovitel povinen zaslat Objednateli písemné vyjádření
k reklamaci do 5 kalendářních dnů od jejího obdržení. Pokud není Dodavatel/Zhotovitel schopen vyměnit dodané zboží
nebo odstranit vadu předmětu reklamace Objednatele požadovaným způsobem do 30 kalendářních dnů ode dne
obdržení reklamace, je povinen dodat náhradní plnění. Po vzájemné písemné dohodě smluvních stran lze výměnu nebo
odstranění vad předmětu reklamace provést na pracovištích Objednatele zástupci Dodavatele/Zhotovitele či
Objednatele na náklady Dodavatele/Zhotovitele. Ve výjimečných případech lze na základě písemné dohody smluvních
stran zapůjčit bezplatně Objednateli na dobu vyřešení reklamace jinou plně funkční Dodávku (vadné zboží, či věc).
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6. Neodstraní-li Dodavatel/Zhotovitel vadu předmětu reklamace ani neposkytne náhradní plnění v rozsahu vadného
zboží, má Objednatel právo po uplynutí lhůty 30 dnů od doručení reklamace odstoupit od Smlouvy
a Dodavatele/Zhotovitele vyzvat k vyzvednutí vadného předmětu Plnění v rozsahu, ve kterém je možno jej technicky
oddělit od ostatního Plnění. Dodavatel/Zhotovitel je povinen ve lhůtě 15 dnů po vyzvednutí vadného předmětu Plnění
vystavit dobropis v příslušné výši k faktuře, na základě, které byl příslušný reklamovaný předmět Plnění dodán a
uhrazen, a zaslat jej doporučenou poštou Objednateli. Cenu v rozsahu vadného Plnění je povinen Dodavatel/Zhotovitel
uhradit ve lhůtě 15 kalendářních dnů od obdržení vyúčtování vráceného zboží pod variabilním symbolem čísla svého
vystaveného dobropisu.
7. Objednatel může po Dodavateli/Zhotoviteli požadovat náhradu nákladů, které mu vzniknou při reklamaci vad
(administrativní, na demontáž atp.), avšak pouze tehdy, bude-li reklamace vad oprávněná Smluvní strany souhlasí
s určením náhrady nákladů Objednatele v paušální výši 5.000, - Kč na základě vystavení faktury Objednatelem ve lhůtě
15 kalendářních dnů od obdržení faktury.
X.
PRÁVNÍ VADY
Dodavatel/Zhotovitel odpovídá za to, že použitím předmětu Plnění, jeho užitím pro interní potřebu Objednatele,
zapracováním předmětu Plnění do finálních výrobků Objednatele nebo užitím stanovených postupů při použití
předmětu Plnění nejsou porušena práva třetích osob. Stejně tak odpovídá za to, že nebude porušeno věcné právo třetí
osoby a že předmět plnění není zatížen žádnými věcnými právy k věci cizí.
XI.
DOPRAVA A BALENÍ, LIKVIDACE NEPOTŘEBNÉHO ZBOŽÍ
1. Dodavatel/Zhotovitel je povinen odeslat Dodávku v takovém obalu, který zaručí dostatečnou ochranu před
poškozením po dobu přepravy a při případném skladování v prostorách Objednatele.
2. Dodavatel/Zhotovitel předmětu Plnění zajistí odpovídajícím způsobem informaci o způsobu nakládání s obalem
v souladu s ust. zák. č. 477/2001 Sb., o obalech, a informaci o způsobu likvidace starého zboží v souladu s ust. zák. č.
541/2020 Sb., o odpadech, a to ohledně sortimentu, kterého se předmět Plnění týká.
XII.
PŘEDMĚT PLNĚNÍ – ZBOŽÍ PODLE ZADÁNÍ, VÝKRESŮ A MODELŮ OBJEDNATELE
1. Stejné výrobky, jako je Dodávka, které Dodavatel/Zhotovitel vyrobil nebo obstaral, či nechal vyrobit pro
Objednatele, nesmí Dodavatel/Zhotovitel vyrábět a ani dodávat třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu
Objednatele, pokud k jejich výrobě či obstarání došlo podle údajů, výpočtů, výkresů nebo modelů Objednatele.
2. Speciální zařízení, matrice nebo podobné předměty předané Objednatelem Dodavateli/Zhotoviteli určené pro
výrobu předmětu Plnění pro Objednatele nesmí Dodavatel/Zhotovitel zpřístupnit bez předchozího písemného souhlasu
třetím osobám, ani užít pro vlastní či cizí potřebu, provést jejich kopii nebo rozmnoženinu nebo zpětnou analýzu ani
s nimi nakládat jinak než za účelem splnění Smlouvy. Po ukončení dodávky je Dodavatel/Zhotovitel povinen uvedené
vrátit Objednateli do 15 kalendářních dnů od ukončení dodávky Plnění. To platí i tehdy, pořídí-li Dodavatel/Zhotovitel
speciální zařízení, matrice apod. dle pokynů Objednatele na vlastní náklady a z jakýchkoli důvodů nebudou mezi
Objednatelem a Dodavatelem/Zhotovitelem uzavírány další smlouvy. Pro ten případ jsou Dodavatel/Zhotovitel a
Objednatel povinni do 60 kalendářních dnů ode dne, kdy se obě Smluvní strany prokazatelně dozvědí o ukončení
Dodávek, uzavřít dohodu o vypořádání nákladů na pořízení předmětného speciálního zařízení, matric apod.
Dodavatel/Zhotovitel nesmí za vydání speciálního zařízení či matric k rukám Objednatele požadovat od Objednatele
cenu vyšší, než jsou skutečně vynaložené náklady na jejich pořízení po odečtení odpisů.
3. Vznikne-li v souvislosti s realizací předmětu Plnění u Dodavatele/Zhotovitele zlepšení dosavadních postupů, má
Objednatel bezplatné, výhradní uživatelské právo k průmyslovému využití takto získaných nových poznatků, resp.
předmětu zlepšení, a případná s tím související práva.
4. Dodavatel/Zhotovitel je povinen si vyžádat předchozí písemný souhlas Objednatele ke spoluužívání, změnám nebo
zničení speciálního zařízení nebo nářadí vyrobeného podle údajů, výpočtů, výkresů nebo modelů Objednatele.
5. Modely, vzory, materiálové složení, výpočty, výkresy, technické změny nebo podklady jakéhokoliv druhu, které
Objednatel předal Dodavateli/Zhotoviteli v souvislosti s uzavíranou Smlouvou či Objednávkou, zůstávají po celou dobu
ve vlastnictví Objednatele a jsou předmětem obchodního tajemství. Dodavatel/Zhotovitel nesmí poskytnuté modely,
vzory, výkresy nebo jiné technické podklady Objednatele použít bez předchozího písemného souhlasu Objednatele ani
pro sebe ani je nesmí poskytnout třetí osobě.
6. Dodavatel/Zhotovitel je povinen neprodleně po požádání Objednatele poskytnuté modely, vzory, výkresy nebo jiné
technické podklady vrátit, a to se všemi kopiemi, které pořídil. Počet kopií je povinen písemně evidovat.
7. Při porušení kteréhokoliv z výše uvedených ustanovení čl. XII. má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši
trojnásobku ceny předmětného Plnění, nebo obvyklé ceny hmotného majetku, a dále trojnásobku ceny obvyklé
předmětného nehmotného majetku, u kterého došlo k neoprávněnému použití ve prospěch Dodavatele/Zhotovitele
nebo třetí osoby, stanovené soudním znalcem z příslušného oboru. Tím není dotčen nárok Objednatele na náhradu
způsobené újmy.
XIII. VLASTNICKÉ PRÁVO K PLNĚNÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA NĚM A PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
1. Vlastnické právo k předmětu Plnění a nebezpečí škody na Plnění přechází na Objednatele dnem jeho prokazatelného
převzetí, čímž se rozumí zejména podpis Objednatele na dodacím listu, event. jiném dokladu, který prokazuje předání
a převzetí. Nebezpečí škody na předmětu Plnění přechází na Objednatele dnem předání a převzetí Plnění.
2. Dodavatel/Zhotovitel je povinen Objednatelem uhrazenou část Plnění označit jako vlastnictví Objednatele, zejména
v účetnictví a skladovém hospodářství (hotová a rozpracovaná výroba). Přechod nebezpečí škody na Plnění se řídí
odstavcem 1 tohoto článku.
3. Přechod vlastnictví nemá vliv na právo, či povinnost obou Smluvních stran provádět práce nutné pro zhotovení a
dokončení Díla.
4. Dodavatel/Zhotovitel ke dni převodu vlastnického práva uděluje Objednateli všechna práva a licence nezbytné k
tomu, aby Objednatel mohl Plnění užívat, převádět, přepravovat a prodávat a aby mohl vykonávat všechna práva
udělená mu na základě Smlouvy.
XIV. VYŠŠÍ MOC
1. Za případy vyšší moci jsou Smluvními stranami považovány takové neobvyklé události nebo okolnosti, které brání
dočasně nebo trvale plnění Smlouvou stanovených povinností, a které nastávají po nabytí platnosti Smlouvy, mají přímý
vliv na plnění povinností ze Smlouvy a nemohly být ani jednou ze smluvních stran předvídány nebo odvráceny. Za vyšší
moc se nepovažuje epidemie a šíření viru SARS-CoV-2.
2. Smluvní strana, které vyšší moc znemožňuje plnění povinností ze Smlouvy, je povinna neprodleně při vzniku stavu
vyšší moci informovat druhou Smluvní stranu a předložit jí průkazné doklady o tom, že události nebo okolnosti
způsobující stav vyšší moci mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností. V případě, že působení vyšší moci trvá
déle než 90 kalendářních dnů, je Smluvní strana, které vyšší moc neznemožňuje plnění povinností ze Smlouvy,
oprávněna odstoupit od smlouvy.
XV.
SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY
1. Jestliže Dodavatel/Zhotovitel nesplní svůj závazek uskutečnit Plnění, nebo případně nedodá předmět Plnění, nebo
jeho část Objednateli včas (tj. je v prodlení s Plněním nebo jeho částí), je Dodavatel/Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvní pokutu ve výši to 0,5 % celkové ceny Plnění za každý započatý den prodlení.
2. Jestliže je Dodavatel/Zhotovitel v prodlení se splněním svých povinností vyplývajících z odpovědnosti za vady nebo
ze záruky, je Objednatel oprávněn požadovat od Dodavatele/Zhotovitele úhradu smluvní pokuty ve výši 0,5 % celkové
ceny Plnění za každý započatý den prodlení.
3. Jestliže dojde k porušení Smlouvy způsobem, kdy předmět Plnění bude dodán se závadami znemožňujícími provoz
nebo ohrožujícími provoz nebo ohrožujícími bezpečnost nebo takové závady budou zjištěny během záruční doby,
Objednatel bude oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 0,5 % celkové ceny Plnění za každý započatý týden,
kdy byl jeho provoz omezen nebo zastaven.
4. Závazek Dodavatele/Zhotovitele uhradit stanovenou smluvní pokutu a náhradu újmy se vztahuje i na případy, kdy
prodlení Dodavatele/Zhotovitele vzniklo v důsledku prodlení jeho subdodavatele.
5. Splatnost smluvní pokuty je čtrnáct (14) kalendářních dnů od doručení faktury Dodavateli/Zhotoviteli.
6. Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené Objednateli, tj. vylučuje se ust.
§ 2050 občanského zákoníku.
7. Splatnost uplatněné náhrady škody Objednatelem je třicet (30) kalendářních dnů od doručení faktury
Dodavateli/Zhotoviteli.
XVI. VÝPOVĚĎ A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, PŘERUŠENÍ PRACÍ
1. Objednatel je oprávněn Smlouvu kdykoli vypovědět s okamžitou účinností. Bude-li ve Smlouvě sjednána
kompenzace pro případ, že Objednatel vypoví Smlouvu, taková kompenzace hrazená Objednatelem
Dodavateli/Zhotoviteli nepřesáhne tu část sjednané ceny, na kterou má Dodavatel/Zhotovitel nárok za Plnění, které ke
dni vypovězení Smlouvy již k rukám Objednatele poskytl, maximálně však do celkové sjednané ceny za Plnění dle
konkrétní vypovězené Smlouvy. Dodavatel/Zhotovitel předá Objednateli do 3 pracovních dnů ode dne doručení
výpovědi Smlouvy 1) seznam činností, které jsou nezbytné provést (i) pro zabránění vzniku finančních a materiálních
škod na projektu, (ii) pro nezbytné dodržení BOZP, OŽP a PO, 2) návrh na cedaci všech poddodavatelských smluv na
Objednatele. Dodavatel/Zhotovitel je povinen provádět činnosti, které Objednatel odsouhlasí z předaného seznamu
činností, a to za podmínek stanovených ve vypovězené Smlouvě, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy, nebo těchto VNP, a to bez
předchozího upozornění Dodavatele/Zhotovitele.
3. Za podstatné porušení se považuje především:
a) prodlení s dodávkou více jak 15 kalendářních dnů od sjednaného termínu plnění,
b) dodání vadného Plnění v rozsahu vad přesahujícím 10 % objemu (event. ceny) dodávky z jedné uzavřené
Smlouvy,
c) Dodavatel/Zhotovitel se ocitne v úpadku, platební neschopnosti, anebo by se Objednatel mohl domnívat, že
takovýto případ může bezprostředně nastat zejména v případě zahájení insolvenčního řízení či řízení obdobného
dle právního řádu Dodavatele/Zhotovitele,
d) porušení jakékoli povinnosti stanovené v čl. XVI. VNP (mlčenlivost).
4. V případě odstoupení od smlouvy vrátí Objednatel pouze tu část Plnění, kterou je možno technicky oddělit, a tudíž
i vrátit. Za nevrácenou část plnění přísluší Dodavateli/Zhotoviteli poměrná část uhrazené kupní ceny snížená o 10 %.
Objednatel je oprávněn určit, že odstupuje od smlouvy pouze v části, která nebyla plněna. V takovém případě
Dodavatel/Zhotovitel nevrací tu část plnění, kterou obdržel od Objednatele a která odpovídá ceně za Plnění, ohledně
něhož k odstoupení nedošlo.
5. V případě odstoupení vrátí PBS pouze tu část plnění, kterou je možno technicky oddělit, a tudíž i vrátit. Za
nevrácenou část plnění přísluší dodavateli poměrná část uhrazené kupní ceny snížená o 10 %.

6. V případě odstoupení od Smlouvy či její výpovědi není nárok Objednatele na náhradu škody vůči
Dodavateli/Zhotoviteli nijak dotčen.
7. Objednatel může kdykoli pozastavit jakoukoli část Díla, včetně všech zbývajících prací, z jakéhokoli důvodu
oznámením Zhotoviteli, ve kterém bude uvedena část Díla, na které mají být práce pozastaveny, a datum účinnosti
pozastavení. Zhotovitel ukončí veškeré práce na této části Díla ke dni účinnosti pozastavení. Zhotovitel pokračuje v
provádění nepozastavené části Díla.
8. Je-li jakákoli část Díla pozastavena, může Zhotovitel písemným oznámením požádat Objednatele o dodatečnou
kompenzaci sestávající z (i) nákladů na zaměstnance Zhotovitele, jejichž uvolnění z pozastavené části Díla není možné a
bylo to předem schváleno Objednatelem a/nebo (ii) nákladů na ostatní položky přímo související s pozastavenou částí
Díla, ale pouze v případě, že jsou předem schváleny Objednatelem.
9. Objednatel nenese odpovědnost za újmu nebo ztráty z předpokládaných zisků, jiných ztrát, nebo škod na straně
Zhotovitele z důvodu pozastavení práce na Díle na základě oznámení Objednatele.
10. Objednatel může kdykoli povolit obnovení celé pozastavené části Díla, nebo její části písemným oznámením
Zhotoviteli, v němž upřesní část Díla, která má být obnovena, a datum zrušení pozastavení. Dodavatel po obdržení
takového oznámení neprodleně obnoví pozastavené práce.
11. Aniž jsou dotčena práva Objednatele dle odstavců 6-9 výše, je Objednatel oprávněn písemně vyrozumět
Zhotovitele, aby pozastavil všechny práce, nebo jejich část na Díle v případě neplnění, nebo nesplnění povinností podle
Smlouvy. V takovém případě nemá Zhotovitel nárok na náhradu výdajů jakékoli povahy vzniklých v souvislosti
s pozastavením části Díla za neplnění, nebo nesplnění povinností včetně a nejenom během doby pozastavení.
XVII. MLČENLIVOST
1. Dodavatel/Zhotovitel se zavazuje, že bude považovat veškeré neveřejné obchodní a technické informace, se kterými
se seznámí v průběhu smluvního vztahu s Objednatelem, za obchodní tajemství. Výkresy, modely, formy, přípravky a
příslušenství, šablony, matrice a podobné předměty a podklady Objednatele nesmí být zpřístupněny ani jinak
poskytnuty třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Jakékoli reprodukování a rozšiřování
těchto předmětů je Dodavatel/Zhotovitel oprávněn činit pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele a
pouze v rozsahu připuštěném předpisy upravujícími právo duševního vlastnictví. Dodavatel/Zhotovitel je povinen takto
poskytnuté předměty po splnění závazku Dodavatele/Zhotovitele neprodleně vrátit.
2. Totéž platí pro výrobky vyrobené Dodavatelem/Zhotovitelem podle specifikací Objednatele. Tyto podmínky se
vztahují i na subdodavatele Dodavatele/Zhotovitele a Dodavatel/Zhotovitel je povinen své subdodavatele zavázat ve
stejném rozsahu. Dodavatel/Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele sdělovat
jakýmkoli třetím osobám informace o vzniku, podmínkách a obsahu smluvního vztahu mezi Dodavatelem/Zhotovitelem
a Objednatelem a obchodní spolupráci mezi Dodavatelem/Zhotovitelem a Objednatelem.
3. V případě porušení povinnosti mlčenlivosti dle tohoto článku VNP je Dodavatel/Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000, - Kč za každý jednotlivý případ porušení. Povinností zaplatit smluvní pokutu
není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené Objednateli.
XVIII. PODMÍNKY BOZP, PO a ŽP
1. Zhotovitel je povinen dodržovat příslušné právní předpisy, normy a zásady v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví,
požární ochrany, ochrany životního prostředí, jež jsou dané platnou legislativou země realizace Díla a předpisy platné
v místě realizace Díla. Při zjištěném porušení podmínek ze strany vlastních zaměstnanců Dodavatele/Zhotovitele, nebo
zaměstnanců jeho subdodavatelů, bude vyhotoven písemný záznam, ve kterém bude po dohodě
Smluvních stran stanoven termín odstranění závad. V případě každého jednotlivého porušení podmínek je
Dodavatel/Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000, - Kč
2. Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené Objednateli.
XIX. SUBDODAVATELÉ
Zhotovitel musí předložit Objednateli seznam svých případných subdodavatelů ke schválení před jejich pověřením. V
průběhu Plnění může Zhotovitel změnit subdodavatele jen s písemným souhlasem Objednatele. Při porušení tohoto
ustanovení má Objednatel právo uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové smluvní ceny. Povinností
zaplatit smluvní pokutu není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené Objednateli.
XX.
POJIŠTĚNÍ
1. Zhotovitel a jeho subdodavatelé jsou povinni mít během provádění Díla uzavřeno pojištění odpovědnosti za
způsobenou újmu na majetku, životě či zdraví včetně odpovědnosti za újmu způsobenou výrobkem a vadně vykonanou
prací, včetně následné finanční škody přímo vyplývající z újmy na majetku, životě či zdraví s limitem pojistného plnění
minimálně 50.000.000 Kč na jednu pojistnou událost, a to od převzetí Staveniště / Díla do konce záruční doby. Pokud
pojištění Zhotovitele bude krýt také stanovená pojistná rizika jeho subdodavatelů dle předchozí věty, postačí pojištění
Zhotovitele.
2. Pojistnou smlouvu nebo dokumenty (pojistky) prokazující existenci pojištění je Zhotovitel povinen na požádání
předložit Objednateli. Neudržování platného pojištění Zhotovitele, nebo některého ze subdodavatelů, nebo
nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne výzvy Objednatele, opravňuje
Odběratele k odstoupení od Smlouvy.
3. Objednatel může za Zhotovitele uzavřít/udržovat pojistnou smlouvu v případě, že Zhotovitel nebude pojistnou
smlouvu udržovat v platnosti dle odst. 1 tohoto článku VNP, a to na náklady Zhotovitele.
XXI. INFORMACE, KONTROLY A ZKOUŠKY, DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE
1. Dodavatel/Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli potřebné informace související s předmětem Plnění,
poskytnout potřebná školení a zaškolení dle předmětu Smlouvy.
2. Součástí Plnění Dodavatele/Zhotovitele je provedení všech předepsaných, potřebných, nebo smluvně sjednaných
zkoušek, a to včetně zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem vztahujících se k sjednanému Plnění.
Objednatel má právo zúčastnit se všech prováděných zkoušek a má právo na vydání výsledků těchto zkoušek.
Dodavatel/Zhotovitel musí Objednatele o možnosti zúčastnit se prováděných zkoušek informovat s dostatečným
předstihem, a to minimálně 7 kalendářních dnů. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu plnění smluvních závazků v
každé fázi jeho plnění. Činnosti uvedené v tomto článku jsou zahrnuty v ceně, pokud to nebude ve Smlouvě dohodnuto
jinak, nebo se strany písemně nedohodnou jinak.
3. O kontrolách a zkouškách je Dodavatel/Zhotovitel povinen pořizovat záznamy, které jsou Objednateli předány jako
součást Dodavatelské dokumentace. Dodavatelská dokumentace tvoří nedílnou součást Díla/Dodávky. Bez jejího
předání se má za to, že Dílo/Dodávka nebyla splněna.
XXII. DORUČOVÁNÍ
1. Nestanoví-li tyto VNP nebo Smlouva jinak, budou veškerá oznámení, žádosti nebo jiná sdělení, vč. výpovědí a
odstoupení od smlouvy určená příslušné Smluvní straně považována za řádně učiněná, pokud budou doručena osobně,
doporučenou poštou nebo e-mailem, a to na kontaktní údaje uvedené ve Smlouvě nebo na jinou adresu, kterou
příslušná Smluvní strana písemně oznámí druhé Smluvní straně; oznámení o změně kontaktních údajů nabývá účinnosti
třetí (3.) den po jeho doručení druhé Smluvní straně nebo v pozdější den uvedený v takovém oznámení.
2. Veškerá oznámení, žádosti nebo jiná sdělení určená a došlá příslušné Smluvní straně budou považována za
doručená:
a) třetí den po jejich odeslání, byla-li odeslána doporučenou poštou v rámci České republiky;
b) patnáctý den po jejich odeslání, byla-li odeslána doporučenou poštou mimo Českou republiku;
c) následující pracovní den po jejich odeslání, byla-li zasána e-mailem,
ledaže byla taková zpráva prokazatelně doručena v jiný okamžik.
XXIII. ROZHODNÉ PRÁVO, SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST
1. Dodavatel/Zhotovitel nese plnou odpovědnost za kvalitu Plnění tak, jak vyžaduje technická specifikace a příslušné
směrnice a požadavky kvality Objednatele, se kterými byl Dodavatel/Zhotovitel seznámen. Předsmluvní a smluvní
vztahy, na které se vztahují tyto VNP se řídí právními předpisy České republiky. Použití ustanovení „Úmluvy OSN o
smlouvách o mezinárodní koupi zboží“ je vyloučeno. Pro řešení soudních sporů je příslušný soud na území České
republiky. Místní příslušnost bude určena dle sídla Objednatele.
Objednatel může tyto VNP jednostranně změnit v přiměřené míře. Na každou změnu je povinen písemně upozornit
Dodavatele/Zhotovitele nejméně deset (10) dnů před datem účinnosti nové verze těchto podmínek. Každá budoucí
změna, úprava, doplnění nebo jiné pozměnění se bude vztahovat jen na objednávky přijaté po datu účinnosti dané
změny. Dodavatel/Zhotovitel má právo změny těchto podmínek před nabytím jejich účinnosti odmítnout zasláním
písemné výpovědi Objednateli; platnost Smlouvy skončí 3 měsíce po obdržení výpovědi. Do konce období platnosti se
Objednatel zavazuje uplatňovat ve vztahu k Dodavateli/Zhotoviteli VNP původní. Pokud Dodavatel/Zhotovitel změny
VNP, o nichž byl řádně informován, neodmítne, smluvní vztah se bude řídit novou verzí podmínek. Dodavatel/Zhotovitel
prozkoumal všechny podmínky, právní předpisy, nezbytné harmonogramy, výkresy a plány a získal vlastní odpovědnost
za předmět plnění Smlouvy. Objednatel nenese zodpovědnost za náklady spojené s chybami nebo za ztráty způsobené
tím, že si Dodavatel/Zhotovitel tyto informace nezjistil
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