VŠEOBECNÉ DODACÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VDOP)
uzavřené mezi společností PBS ENERGO a.s. jako Prodávajícím/Zhotovitelem (dále jen „PBS ENERGO“) a Kupujícím/Objednatelem
(dále jen „Zákazník“).
1.

Obecná ustanovení

1.1 Jakákoliv nabídka, kterou PBS ENERGO Zákazníkovi předloží, dále v textu jen „nabídka“ a jakákoliv smlouva (smlouvou se
rozumí i objednávka), dále v textu jen „smlouva“, která bude na základě takovéto nabídky se Zákazníkem uzavřena, se budou
řídit těmito Všeobecnými dodacími obchodními podmínkami (dále jen „VDOP“), pokud se smluvní strany písemně nedohodnou
jinak, dle ust. § 1751 Občanského zákoníku v platném znění (dále jen OZ).
1.2 Dodací podmínky uvedené v nabídce/smlouvě budou vykládány v souladu s INCOTERMS 2010.
1.3 Rozhodujícím jazykem nabídky či smlouvy bude čeština.
1.4 PBS ENERGO není povinna z nabídky nebo smlouvy plnit, pokud takovémuto plnění brání jakékoli překážky vyplývající
z národních nebo mezinárodních předpisů z oblasti práva mezinárodního obchodu, anebo na základě embarg či jiných sankcí.
2.

Specifikace

2.1 Zboží a/nebo služby budou dodány v souladu s těmito VDOP a specifikací uvedenou ve smlouvě. Zákazník je odpovědný za to,
že dodávka je vhodná pro účel jejího použití.
2.2 Smlouva představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a nahrazuje veškerá dřívější písemná či ústní jednání, návrhy
nebo dohody týkající se smlouvy.
3.

Cenová ujednání

3.1 S výjimkou ujednání stanovených přímo ve smlouvě, a dále v těchto VDOP nejsou jakákoliv cla nebo daně z jakékoliv platby
PBS ENERGO, ze zboží, zařízení nebo činností prováděných PBS ENERGO, jeho subdodavateli v souvislosti s
nabídkou/smlouvou, které jsou splatné mimo zemi PBS ENERGO, zahrnuty do smluvní ceny a jejich platbu provede Zákazník.
Jakékoliv takové clo nebo daň a jakýkoliv úrok nebo penále související s opožděnou platbou je Zákazník povinen zaplatit přímo
příslušným úřadům nebo, pokud PBS ENERGO bude nuceno provést takovou platbu, uhradit PBS ENERGO bez zbytečného
odkladu částku, která byla předmětem platby.
3.2 a) V případě dodávky do země, která není členem EU, bude částka jakékoliv vývozní daně, DPH nebo podobných daní z
prodeje, nebo cel, kterou lze vyměřit v souvislosti s dodávkou, připočtena ke smluvní ceně a Zákazník ji zaplatí PBS ENERGO.
Pokud to zákony v zemi PBS ENERGO platné k datu dodávky umožní, nebude DPH účtována v případech, kdy bude do 30 dní
ode dne dodávky dostatečně prokázáno, že došlo k vývozu zboží /služeb ze země PBS ENERGO.
b) V případě dodávky do země, která je členem EU a Zákazník je v této zemi registrován k DPH, potom, pokud zákony platné v
zemi PBS ENERGO k datu provedení dodávky tak stanoví, nebude DPH v souvislosti s dodávkou v zemi PBS ENERGO
účtována za předpokladu, že do třiceti dnů po provedení dodávky bude dostatečně prokázáno, že zboží/služby bylo vyvezeno a
Zákazník poskytne PBS ENERGO zároveň s objednávkou registrační číslo k DPH v zemi dovozu. Pokud tyto podmínky
nebudou splněny, bude zboží nebo služby podléhat DPH v zemi PBS ENERGO, přičemž výše DPH bude stanovena a
Zákazníkovi vyúčtována dle právních předpisů platných v zemi PBS ENERGO ke dni fakturace.
3.3 V případě vnitrostátních dodávek zboží nebo služeb, bude částka DPH připočtena ke smluvní ceně a Zákazník ji zaplatí PBS
ENERGO.
3.4 Smluvní cena a harmonogram budou upraveny v návaznosti na jakýkoliv pokles či nárůst nákladů a času potřebného k plnění
PBS ENERGO, které vzniknou jako důsledek změny zákonů, nařízení, vyhlášek, technických norem, či jiných předpisů, ke
kterým by došlo v mezidobí od podpisu smlouvy.
4.

Všeobecné povinnosti Zákazníka

4.1 Zákazník poskytne včas a na své náklady jakékoliv povolení, certifikace instrukce, materiál, stavební práce, přístup na stavbu
nebo poskytne součinnost obdobného charakteru, která může být požadována v souvislosti s plněním PBS ENERGO a není
výslovně uvedena mezi jeho povinnostmi.
4.2 Zákazník obstará v požadované době jakékoliv oprávnění, povolení nebo souhlas požadovaný od správního orgánu, za jejichž
získání není výslovně odpovědna PBS ENERGO.
4.3 Zákazník dále na své náklady obstará jakákoli potřebná dovozní celní odbavení a poskytne PBS ENERGO bezplatně
nezbytnou podporu při obstarávání jakéhokoliv pracovního povolení, víza nebo dokumentu podobného charakteru, který může
PBS ENERGO požadovat.
4.4 Zákazník zaplatí PBS ENERGO veškeré fakturované částky do 14- ti dnů od data vystavení faktury. Pokud bude Zákazník s
některou platbou splatnou podle smlouvy nebo těchto VDOP v prodlení, bude PBS ENERGO oprávněna účtovat zákonný úrok z
prodlení z neuhrazené částky.
4.5 Pokud bude Zákazník v prodlení s jakoukoli platbou dle nabídky nebo smlouvy a k úhradě nedojde ani ve lhůtě do 7 dní ode
dne odeslání písemné upomínky PBS ENERGO, bude PBS ENERGO oprávněna pozastavit plnění dle nabídky/smlouvy až do
doby, kdy bude dlužná platba provedena. Dodatečné náklady PBS ENERGO způsobené přerušením a následným započetím
plnění, budou připočteny Zákazníkovi ke smluvní ceně dohodnuté ve smlouvě. PBS ENERGO je oprávněna odstoupit od
smlouvy v případě, že prodlení s platbou nebude Zákazníkem odstraněno ani do 30 dnů ode dne odeslání písemné upomínky
PBS ENERGO.
4.6 PBS ENERGO je oprávněna k prodloužení termínu plnění, jestliže bylo zpoždění PBS ENERGO způsobeno prodlením
Zákazníka.
4.7 Zákazník není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti vyplývající z nabídky/smlouvy bez předchozího písemného souhlasu
PBS ENERGO, dále není oprávněn jednostranně započíst své pohledávky vůči PBS ENERGO. Zákazník není oprávněn
zastavit jakoukoliv svou pohledávku za PBS ENERGO třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu PBS ENERGO.
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5.

Přechod vlastnického práva a rizik

5.1 Při exportu ze země PBS ENERGO přechází vlastnické právo ke zboží až v okamžiku, kdy PBS ENERGO obdrží platbu úplné
ceny zboží. Veškeré nebezpečí škody na zboží nebo jeho ztráty přechází na Zákazníka dle FCA podle INCOTERMS 2010
(Velká Bíteš, Česká republika), pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.
5.2 V případě tuzemských dodávek v zemi PBS ENERGO přechází vlastnické právo ke zboží až v okamžiku, kdy PBS ENERGO
obdrží platbu úplné ceny zboží, dohodnutou ve smlouvě. Veškeré nebezpečí škody na zboží nebo jeho ztráty však přechází na
Zákazníka již při dodání plnění.
5.3 V případě, že vlastnické právo z jakéhokoliv důvodu přejde na Zákazníka dříve, než je stanoveno výše, zřídí Zákazník ve
prospěch PBS ENERGO zástavní právo ke zboží, za účelem zajištění plateb a jiných povinností, které vyplývají Zákazníkovi ze
smlouvy. Zákazník zmocní PBS ENERGO, aby jeho jménem a na jeho náklady činila veškeré úkony nutné k zapsání zástavního
práva do Rejstříku zástav či jiných rejstříků či evidencí tak, jak je vyžadováno platným právním řádem.
5.4 Do doby přechodu vlastnického práva ke zboží na Zákazníka platí níže uvedené: Zákazník není oprávněn použít zboží jako
předmět zástavního práva ve prospěch třetích osob a Zákazník není oprávněn k dalšímu prodeji zboží.
5.5 V případě, že by na základě práva nebo jiných nároků či jednání třetích osob, které jsou Zákazníkovi známy, mohlo dojít k
zániku vlastnického práva nebo zástavního práva PBS ENERGO ke zboží, je Zákazník povinen o těchto skutečnostech PBS
ENERGO neprodleně informovat.
6.

Uskladnění

6.1 Pokud Zákazník nepřevezme zboží do 14 dní od oznámení PBS ENERGO, že zboží je připraveno k dodání, má PBS ENERGO
právo zboží jménem Zákazníka uskladnit, a to na jeho náklady. Takto uskladněné zboží se bude považovat předané/dodané
Zákazníkovi okamžikem jeho uskladnění a PBS ENERGO má nárok na úhradu ceny plnění z nabídky/smlouvy a současně
nákladů na uskladnění zboží, po prokázání se skladovou stvrzenkou, namísto nákladního listu nebo jiného dokumentu
požadovaného v souladu se smlouvou. Nebezpečí škody na zboží nebo jeho ztráty přejde na Zákazníka již při uskladnění,
avšak vlastnické právo ke zboží přejde na Zákazníka postupem dle čl. 5 VDOP – Přechod vlastnického práva a rizik. Pod
pojmem „zboží“ se v tomto odstavci rozumí ten majetek Zákazníka, plnění z nabídky/smlouvy, na kterém PBS ENERGO
pracovala a které uskladnila.
7.

Změny

7.1 Zákazník může PBS ENERGO písemně požádat o provedení změn nebo víceprací. PBS ENERGO provede tyto vícepráce
nebo změny pouze v případě, budou-li tyto změny a vícepráce písemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami oceněny, a
budou-li dodatkem zahrnuty do smlouvy.
7.2 Bude-li mít takováto změna za následek zvýšení nebo snížení nákladů, popř. prodloužení doby potřebné ke splnění předmětu
smlouvy, upraví smluvní strany odpovídajícím způsobem cenu a/nebo harmonogram prací uvedené ve smlouvě. Změny budou
oceněny s ohledem na smluvní cenu nebo s ohledem na sazby stanovené ve smlouvě. V případech, kdy ocenění nebude
možné, nebo se strany nedohodnou, se změny automaticky oceňují jako náklady plus 25% přirážka za nákupy a náklady a
odpovídající sazba za práci.
8.

Zabezpečení kvality a provádění zkoušek

8.1 Při realizaci smlouvy se použijí standardní postupy řízení kvality platné u PBS ENERGO a budou provedeny standardní
zkoušky, prováděné u PBS ENERGO.
8.2 Sedm dní před prováděním zkoušek, jichž má Zákazník dle smlouvy právo se zúčastnit, zašle PBS ENERGO Zákazníkovi
oznámení o provádění těchto zkoušek. Pokud se Zákazník těchto zkoušek nezúčastní, je PBS ENERGO oprávněna tyto
zkoušky uskutečnit bez jeho účasti a má se za to, že Zákazník výsledky zkoušek odsouhlasil.
8.3 Pokud smlouva stanoví PBS ENERGO povinnost provést montáž po dodávce zařízení, nebezpečí škody na zboží přejde
na Zákazníka vykonáním zkoušek/testů. Pokud je plánované provedení zkoušek/testů zpožděno o více než 3 měsíce, a to
z důvodů, za které PBS ENERGO neodpovídá, platí, že komplexní vyzkoušení bylo úspěšně provedeno, a to ke dni, kdy mělo
nebo mohlo být provedeno. Začne-li Zákazník či třetí osoba užívat zařízení nebo jakoukoliv část zařízení před dokončením
komplexního vyzkoušení, platí, že vyzkoušení bylo dokončeno ke dni, kdy Zákazník či třetí osoba začal zařízení užívat.
9.

Smluvní pokuty

9.1 Pokud PBS ENERGO z důvodů, za které nese odpovědnost, nedodá ke stanovenému datu zboží nebo služby nebo nesplní
jinou povinnost plynoucí ze smlouvy (nebo je neprovede podle smlouvy) a v důsledku tohoto prodlení nemůže Zákazník uvést
zboží do provozu v zamýšleném termínu, uhradí PBS ENERGO Zákazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,1 % ceny zboží nebo
služeb, se kterými je PBS ENERGO v prodlení, za každý celý týden prodlení, maximálně však do výše 15 % ceny takového
zboží nebo služeb.
9.2 Pokud zboží nesplňuje garantované parametry zaručené nabídkou/smlouvou, bude PBS ENERGO poskytnuta přiměřená
dodatečná lhůta k odstranění těch nedostatků zboží/plnění, které způsobují nesplnění garantovaných parametrů. V této lhůtě
bude PBS ENERGO oprávněna provést na své náklady jakékoliv práce, které považuje za nezbytné, včetně změn nebo výměny
jakéhokoli zboží nebo jeho části. Pokud i po uplynutí dodatečné lhůty/provedení oprav dle předchozích ustanovení garanční
zkouška prokáže, že zboží nesplňuje garantované parametry, bude mít Zákazník nárok na zaplacení smluvní pokuty, a to ve
výši stanovené ve smlouvě. Zaplacením smluvní pokuty za nesplnění garantovaných parametrů se PBS ENERGO zprostí
smluvní povinnosti, ke které se tato smluvní pokuta vztahuje. Celková výše smluvní pokuty za nesplnění garantovaných
parametrů, kterou je PBS ENERGO povinna Zákazníkovi zaplatit je omezena částkou 15 % celkové smluvní ceny. Smluvní
pokutu však může Zákazník uplatnit teprve poté, co uběhne dodatečná lhůta k odstranění nedostatků zboží/plnění.
9.3 Celková výše smluvních pokut za prodlení a za nesplnění garantovaných parametrů nepřesáhne ani v součtu 20 % celkové
smluvní ceny. Zákazník není oprávněn vedle uvedených smluvních pokut požadovat po PBS ENERGO náhradu škody ani
uplatňovat jakékoliv další nároky z titulu prodlení či nedosažení garantovaných parametrů.
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10. Záruka a záruční doba
10.1 Záruka poskytnutá PBS ENERGO bude platit na všechny závady na zboží a službách, které se na nich vyskytnou po
absolvování zkoušek uvedených v Článku 8 VDOP – pokud se takové zkoušky dle smlouvy provádějí.
10.2 PBS ENERGO se zavazuje, že při vhodném používání nebude mít dodané zboží a služby vady v materiálu ani ve zpracování a
bude odpovídat specifikaci uvedené ve smlouvě. „Vhodným používáním“ se rozumí instalace, uvádění do provozu, provoz a
údržba v souladu s pokyny PBS ENERGO a dobrou technickou praxí.
10.3 PBS ENERGO je povinna odstranit vady, které se vyskytnou v záruční době opravou, výměnou nebo úpravou zboží, vždy dle
rozhodnutí PBS ENERGO. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba je sjednána na 12 měsíců od uvedení zboží do provozu
nebo 18 měsíců od dodání zboží, podle toho, která okolnost nastane dříve. Zákazník je povinen vždy závadu neodkladně PBS
ENERGO oznámit. V případě prodlení Zákazníka s neoznámením vady bez zbytečného odkladu, může PBS ENERGO nárok
Zákazníka z vadného plnění odmítnout. V případě opravených součástí zboží, uplyne záruční doba nejpozději 24 měsíců od
první dodávky původní součásti. Součásti, které byly během záruční doby vyměněny, se stávají majetkem PBS ENERGO.
Podmínkou řádného uplatnění vady v záruční době je včasné oznámení vady Zákazníkem PBS ENERGO s tím, že Zákazník
poskytne PBS ENERGO přiměřenou možnost a lhůtu vadu přezkoumat a provést její odstranění.
10.4 Záruka se nebude vztahovat na vady způsobené běžným opotřebením, dále na výkresy, dokumentaci a součásti, které
nespadají do rozsahu/předmětu dodávky/plnění PBS ENERGO (ať už PBS ENERGO tyto připomínkovala nebo ne), dále na
vady způsobené haváriemi, nevhodným použitím, nedbalostí nebo opravami a úpravami provedenými na zboží bez souhlasu
PBS ENERGO.
10.5 Pokud není písemně dohodnuto jinak, není PBS ENERGO odpovědna za náklady na demontáž, dopravu, zpětnou montáž a
zpětnou instalaci jakéhokoliv zboží spadajícího do této záruky. Tyto náklady ponese Zákazník nebo budou po předložení faktury
předmětem refundace PBS ENERGO.
10.6 PBS ENERGO nenese odpovědnost za závady a škody, které se objeví po uplynutí záruční doby.
11. Vlastnictví a důvěrná povaha informací
11.1 Veškerá dokumentace, výkresy a další technické informace týkající se zboží nebo služeb, včetně software, které podle smlouvy
poskytla PBS ENERGO, i práv duševního vlastnictví, která PBS ENERGO vznikla, nebo je získala před nebo během přípravy
nabídky nebo během provádění prací dle smlouvy, jsou a zůstanou majetkem PBS ENERGO nebo původních poskytovatelů
těchto informací.
11.2 Zákazník, jeho zaměstnanci, subdodavatelé nebo jiné třetí osoby, budou s těmito technickými informacemi a se všemi ostatními
informacemi, které svou povahou odpovídají obchodnímu tajemství, zacházet jako s důvěrnými; žádné z nich nebudou
kopírovat, měnit nebo prozrazovat a nebudou je používat k jiným účelům než k provozování a údržbě zboží. V případě, že
Zákazník neakceptuje nabídku PBS ENERGO, vrátí PBS ENERGO veškeré technické informace, které od něj obdržel, spolu s
kopiemi, které vyhotovil.
11.3 Počínaje datem účinnosti smlouvy uděluje PBS ENERGO Zákazníkovi nevýlučné a nepřenosné právo používat technické
informace, včetně software, které jsou PBS ENERGO poskytnuty po dobu životnosti předmětného zboží a jsou poskytnuty
pouze za účelem jeho provozu a údržby – nikoliv za jiným účelem.
12. Omezení odpovědnosti a náhrada škody
12.1 Strana, která uvádí, že došlo k porušení smlouvy nebo která požaduje náhradu škody v souladu se smlouvou, je povinna
podniknout veškerá opatření ke zmírnění škody, ke které došlo, za předpokladu, že jí při tom nevzniknou nepřiměřené překážky
nebo náklady.
12.2 Celková odpovědnost PBS ENERGO za škody či jinou újmu vyplývající z porušení smlouvy, z porušení právního předpisu nebo
z porušení dobrých mravů je v každém jednotlivém případě a v jejich souhrnu omezena částkou rovnající se 100 % celkové
smluvní ceny.
Smluvní strany se dohodly, že vznikne-li porušením povinnosti (smluvní nebo zákonné) nebo dobrých mravů smluvní straně
jakákoliv újma, nahradí smluvní strana pouze skutečnou škodu, nikoliv ušlý zisk. Za skutečnou škodu se pro účely této smlouvy
nepovažují nepřímé následné škody ani škody vyplývající ze smluv kupujícího s třetími stranami.
Výše sjednané omezení se nepoužije na náhradu škody způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti nebo na náhradu škody
způsobené člověku na jeho přirozených právech a dále na případy, kdy nelze povinnost k náhradě škody omezit podle platných
právních předpisů.
12.3 V případě, že Zákazník nebude konečným vlastníkem nebo jediným vlastníkem zboží nebo služeb, nebo v případě, kdy
Zákazník obstarává toto zboží nebo služby ve prospěch joint venture, je Zákazník povinen smluvně zajistit, že konečný vlastník,
nebo účastníci joint venture omezí odpovědnost PBS ENERGO ve stejném rozsahu, v jakém je mezi PBS ENERGO a
Zákazníkem omezena smlouvou, popř. těmito VDOP. V případě, že Zákazník takovouto limitaci odpovědnosti ve prospěch PBS
ENERGO nezajistí, bude povinen odškodnit PBS ENERGO v takovém rozsahu, ve kterém by PBS ENERGO nebyla odpovědna
za škody způsobené konečnému vlastníkovi, kdyby Zákazník toto omezení odpovědnosti zajistil.
13. Vyšší moc
13.1 Pokud je plnění jakékoliv povinnosti dané smlouvou (mimo povinnosti Zákazníka provést platbu) znemožněno, omezeno nebo
zpožděno jakýmkoliv zásahem vyšší moci, zejména pak aktem či opomenutím vlády, válkou, nepřátelskými činy, stávkou,
nedodáním nebo opožděnou dodávkou zásob materiálů nebo zařízení, požárem, výbuchem, nehodou nebo havárií důležitého
strojního vybavení nebo zpožděním způsobeným subdodavatelem (toto zpoždění není vinou PBS ENERGO) nebo jakoukoliv
jinou příčinou (ať už má charakter výše uvedených událostí nebo ne), která nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve
výkonu povinností stanovených smlouvou, nebude tato strana v prodlení s plněním předmětné povinnosti. Termíny plnění dle
smlouvy se v této souvislosti přiměřeně prodlouží. V případě, že plnění ze smlouvy zahrnuje i montáž zboží, bude PBS
ENERGO oprávněna požadovat náhradu nákladů vynaložených v přímé souvislosti s událostmi vyšší moci ležící na straně
Zákazníka. Strana, která bude požadovat prodloužení termínu plnění z důvodu vyšší moci, bezodkladně uvědomí písemně
druhou stranu o příslušném důvodu a o přerušení prací.
13.2 Pokud bude plnění dle smlouvy opožděno z důvodů uvedených v článku výše o více než čtyři měsíce a strany se v této lhůtě
nedohodnou na úpravě smluvních podmínek, může kterákoliv ze stran po uplynutí této lhůty a za předpokladu, že okolnost vyšší
moci stále trvá, smlouvu vypovědět. Výpovědní doba v tomto případě bude 30 dní a začne běžet ode dne doručení oznámení
druhé smluvní straně.
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14. Přerušení
14.1 Jestliže Zákazník neprovede jakoukoliv platbu v termínu splatnosti nebo nesplní včas jakékoliv povinnosti dané smlouvou,
event. pokud se PBS ENERGO opodstatněně domnívá, že na staveništi existuje nebezpečí vystavení vlivu jedovatých látek
včetně azbestu:
14.1.1 má PBS ENERGO právo přerušit realizaci smlouvy až do odstranění nedostatku;
14.1.2 termín plnění smlouvy, bude prodloužen o dobu, po kterou bude Zákazník v prodlení;
14.1.3 jakékoliv náklady (včetně nákladů na uskladnění, zádržné nebo jiné poplatky), které v souvislosti s přerušením PBS
ENERGO vzniknou, uhradí Zákazník.
14.2 Pokud je realizace smlouvy z jakýchkoliv důvodů přerušena a přerušení bude trvat déle než 4 měsíce, bude PBS ENERGO
oprávněna odstoupit od smlouvy.
15. Odstoupení od smlouvy
15.1 V případě vzniku nároku na odstoupení od smlouvy pro podstatné porušení podmínek smlouvy, přičemž tyto jsou dále
specifikovány v tomto odstavci, a v odst. 16 VDOP, předloží nejdřív strana navrhující odstoupení druhé smluvní straně písemný
popis důvodů k odstoupení od smlouvy a stanoví v něm přiměřenou lhůtu k nápravě Vyjma odstoupení dle čl. 16 VDOP.
15.2 Pokud nejsou popsané nedostatky v této lhůtě odstraněny, oznámí odstupující smluvní strana písemně odstoupení od smlouvy
druhé smluvní straně. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
15.3 PBS ENERGO je oprávněno odstoupit od smlouvy v případě neuhrazení jakékoli platby Zákazníkem anebo pro neposkytnutí
potřebné součinnosti Zákazníka pro realizaci dodávky/plnění PBS ENERGO, ke které byl Zákazník vyzván. Zákazník v takovém
případě uhradí PBS ENERGO, a to do čtrnácti dní od doručení odstoupení od smlouvy Zákazníkovi, nesplacenou část smluvní
ceny již dodaného zboží/plnění, příp. poskytnutých služeb a ceny zboží, které je v okamžiku odstoupení již připraveno k
dodávce a další náklady, které PBS ENERGO vznikly v souvislosti s plněním smlouvy k datu odstoupení, a odpovídající marži,
která bude předmětem dohody mezi stranami a která nebude nižší než 20 % z celkové smluvní ceny.
15.4 Zákazník má nárok na odstoupení od smlouvy v případě, že PBS ENERGO neodstraní podstatné vady dodávky/plnění bránící
užívání zboží/plnění ze strany Zákazníka ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou ke splnění této povinnosti Zákazník
společnosti PBS ENERGO stanovil, a Zákazník je tak podstatným způsobem zbaven užitné hodnoty vadné nebo nedodané
části zařízení. Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy jako celku, nebo pouze ohledně té části plnění, která je vadná nebo
zpožděná. V takovém případě Zákazník pak vrátí PBS ENERGO vadnou část plnění, a PBS ENERGO vrátí Zákazníkovi částku
zaplacenou za příslušnou část plnění a dále uhradí Zákazníkovi náhradu škody ve výši nepřesahující 20 % ceny příslušné části
plnění (do této částky budou započteny veškeré již zaplacené smluvní pokuty). Zákazník nebude oprávněn uplatňovat žádné
další nároky vyplývající z odstoupení od smlouvy.
16. Úpadek
16.1 Pokud je na Zákazníka podán návrh na konkurs, je na něj prohlášen konkurs nebo Zákazník podá návrh na vyrovnání dle
platných právních předpisů upravujících úpadek, PBS ENERGO je oprávněna kdykoliv na základě písemného oznámení
odstoupit od smlouvy s tím, že na takové odstoupení bude aplikováno ustanovení čl. 15. PBS ENERGO je rovněž oprávněna
odstoupit od smlouvy tehdy, jestliže lze se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen
řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků,
17. Právo a řešení sporů
17.1 Smlouva se bude řídit českým právem.
17.2 K řešení sporů, které vznikly ze smlouvy nebo z těchto VDOP mezi PBS ENERGO a Zákazníkem, a které se nepodařilo vyřešit
smírem, je oprávněn věcně i místně příslušný soud.
18. Ochrana bezpečnosti a zdraví při práci
18.1 Rozsah použití: Ustanovení uvedená níže platí pro všechny organizační jednotky PBS ENERGO, které na základě smlouvy se
Zákazníkem provádějí práce v prostorách mimo sídlo PBS ENERGO (dále jen „Staveniště“).
18.2 Na Staveništi, kde zaměstnanci PBS ENERGO nebo jeho sub-dodavatelé provádějí práce, je Zákazník povinen zavést a
dodržovat přiměřená opatření k ochraně zdraví a bezpečnosti při práci.
18.3 Pracovník ochrany bezpečnosti a zdraví při práci společnosti PBS ENERGO bude oprávněn navštěvovat a kontrolovat
Staveniště, a to nejdříve 6 týdnů před započetím prací a dále v průběhu provádění prací, přičemž účelem těchto kontrol bude
zajištění bezpečného pracovního prostředí.
18.4 Před vstupem na Staveniště budou všichni zaměstnanci PBS ENERGO a jejich případných subdodavatelů Zákazníkem patřičně
proškoleni v oblasti ochrany bezpečnosti a zdraví při práci. Zaměstnanci PBS ENERGO a její případní subdodavatelé mohou
být poté vyzváni k prokázání znalostí nabytých v rámci tohoto školení.
18.5 Zákazník odpovídá za to, že se na Staveništi ani na zařízení Staveniště či v předmětech na Staveništi se nacházejících,
nevyskytuje azbest ani jiné zdraví nebezpečné látky, tak jak jsou definovány pravidly EU. V případě, že se na Staveništi
takovéto látky vyskytují, provede Zákazník před započetím prací na své náklady dekontaminaci Staveniště.
18.6 V případě, že se PBS ENERGO domnívá, že byla porušena Zákazníkova opatření ochrany bezpečnosti a zdraví při práci, je
PBS ENERGO oprávněna okamžitě přerušit práce a písemně o této skutečnosti informovat Zákazníka. Zákazník uhradí PBS
ENERGO jakékoliv náklady, které PBS ENERGO vzniknou v důsledku porušení ustanovení výše uvedených dokumentů a
termín plnění bude prodloužen o dobu trvání přerušení plnění a o dobu potřebnou k opětovné mobilizaci zaměstnanců PBS
ENERGO.
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