DOORNITE s. r. o.,
Hruškové Dvory č. ev. 82, 586 01, Jihlava, IČO: 097 76 940, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu
v Praze, oddíl C, vložka 342411

ODBĚRATELSKÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

ČLÁNEK II

2.1

3.3

4.7

V případě, že Dodavatel získá v průběhu trvání závazkového vztahu založeného Smlouvou rozhodnutím správce daně
status nespolehlivého plátce v souladu s ustanovením § 106a Zákona o DPH, Objednatel má možnost uhradit daň z
přidané hodnoty z poskytnutého plnění - dle § 109a téhož zákona – přímo příslušnému správci daně namísto Dodavatele
a následně tedy možnost uhradit Dodavateli Cenu poníženou o takto zaplacenou daň. Dodavatel se zavazuje na Faktuře
uvést účet zveřejněný správcem daně způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Je-li na Faktuře vystavené
Dodavatelem uveden jiný účet, než je účet stanovený v předchozí větě, je Objednatel oprávněn postupovat v souladu
s článkem 4.6.

(a)

„Cena“ - odměna Dodavatele dle Dílčí smlouvy;

(b)

„Ceník“ - aktuální ceník produktů, které Dodavatel nabízí Objednateli ke koupi, jenž je jako příloha nedílnou
součástí Rámcové smlouvy nebo byl Objednateli jinak poskytnut ze strany Dodavatele a Objednatelem výslovně
akceptován;

4.8

(c)

„Dodavatel“ - každý subjekt, mimo spotřebitele, se kterým Objednatel na základě Objednávky uzavřel Dílčí
smlouvu;

Objednatel je oprávněn jednostranně započítat své pohledávky za Dodavatelem a Dodavatel s takovým započtením
souhlasí. Dodavatel není oprávněn jednostranně započítat své pohledávky za Objednatelem.

4.9

(d)

„Faktura“ - daňový doklad vydaný v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů;

Dodavatel není oprávněn postoupit jakékoliv své pohledávky ze Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného
souhlasu Objednatele, a to ani částečně, není-li výslovně ujednáno jinak.

4.10 Dodavatel není oprávněn zastavit jakékoli své pohledávky za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy.

(e)

„Dílčí smlouva“ - projev vůle Stran, na jehož základě je Dodavatel zavázán dodat Objednateli Zboží a převést
na Objednatele vlastnické právo ke Zboží a Objednatel je zavázán Zboží převzít a zaplatit Dodavateli Cenu;

(f)

„Občanský zákoník“ - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

(g)

„Obchodní podmínky“ - tyto Obchodní podmínky, které byly Dodavateli poskytnuty a Dodavatelem
odsouhlaseny v souladu s článkem 11.5; byla-li uzavřena Rámcová smlouva, jsou tyto uvedeny v Rámcové
smlouvě jako její nedílná součást;

(h)

„Objednatel“ - Doornite s. r. o., Hruškové Dvory č. ev. 82, 586 01, Jihlava, IČO: 097 76 940, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 342411

5.1

(i)

„Objednávka“ - písemný návrh Objednatele směřující k uzavření Dílčí smlouvy, ve kterém musí být minimálně
údaje uvedené v článku 3.1, a který je učiněn na základě Rámcové smlouvy, byla-li uzavřena;

Místem dodání Zboží je sídlo Objednatele. Dodavatel se zavazuje dodat Objednateli Zboží v termínu a dle
harmonogramu sjednaného v Dílčí smlouvě.

5.2

(j)

„Rámcová smlouva“ - rámcová kupní smlouva případně uzavřená mezi Objednatelem a Dodavatelem, týkající
se stanovení podmínek platných mezi Stranami pro veškeré budoucí dodávky Zboží Objednateli Dodavatelem;

Objednatel nemá zájem, pokud nebude ve Smlouvě uvedeno jinak, na částečném plnění a není tak povinen jej od
Dodavatele přijmout. Objednatel není povinen, pokud nebude ve Smlouvě uvedeno jinak, přijmout jakékoli plnění od
třetí osoby.

(k)

„Smlouva“ – Rámcová smlouva a/nebo Dílčí smlouva dle kontextu;

5.3

(l)

„Strany“ - Objednatel a Dodavatel dle Smlouvy a/nebo Obchodních podmínek;

(m)

„Zboží“ - zejména movitá věc určená Rámcovou smlouvou nebo na základě Objednávky Dílčí smlouvou, a to
jednotlivě nebo co do množství, kvality a druhu, popř. jinak Stranami odsouhlasená na základě vzorku či jiné
nepochybné dohody Stran ohledně specifikace Zboží (včetně např. vzájemné e-mailové komunikace);

Součástí dodávky Zboží bude i zabalení Zboží a jeho doprava na místo určení. Způsob zabalení Zboží je oprávněn určit
Objednatel. Dodavatel je však povinen Objednatele upozornit v případě nevhodnosti zvoleného způsobu balení Zboží,
jinak odpovídá za škodu vzniklou volbou nevhodného balení. Dodání Zboží v jiném, než Objednatelem určeném obalu,
se považuje za vadu Zboží.

5.4

Dodavatel je povinen dodat Objednateli Zboží v jakosti, množství a provedení určeném Dílčí smlouvou a v souladu
s právními předpisy, které se k plnění vztahují a s požadavky Objednatele, a to v termínu a na místo stanovené v Dílčí
smlouvě a spolu se všemi potřebnými doklady, jež jsou nutné k převzetí a užívání dodaného Zboží (bezpečností
doklady, technické doklady, návody k údržbě) nebo které jsou s ohledem na povahu dodávaného Zboží (např. výrobní
číslo/šarže) v daném případě obvyklé, zejména balící list, přepravní doklad, požadovaný typ certifikátu, aj. Dodavatel
je povinen dodat výše potřebné doklady vždy ve své aktuální podobě a v případě jakékoli změny takových dokumentů
do tří (3) let po dodávce Zboží Objednateli o změnách těchto dokumentů Objednatele písemně informovat.

5.5

Dodavatel není oprávněn odchýlit se od množství dodaného Zboží stanoveného v Objednávce, pokud Objednatel
v Objednávce výslovně nestanoví přípustnou odchylku. Odchylka stanovená Objednatelem bude vždy aplikovatelná
pouze, co se týče překročení objednaného množství Zboží. Objednatel není v žádném případě oprávněn dodat menší
množství Zboží, než bylo na základě Objednávky dohodnuto v Dílčí smlouvě. Objednatel není povinen odebrat větší
množství Zboží, než je uvedeno v Objednávce.

5.6

Objednatel je povinen řádně dodané Zboží převzít a převzetí potvrdit na dodacím listu a/nebo předávacího protokolu
s uvedením jména a funkce přebírajícího pracovníka a s razítkem Objednatele. Potvrzení dodacího listu a/nebo
předávacího protokolu ze strany Objednatele je nezbytným předpokladem pro zaplacení Ceny Dodavateli.

5.7

Nebezpečí škody na Zboží přechází na Objednatele okamžikem podpisu dodacího listu a/nebo předávacího protokolu
k
Zboží
s tím,
že
v
případě,
že
bude
mezi
Stranami
podepsán
dodací
list
i předávací protokol, dojde k přechodu nebezpečí škody na Objednatele v okamžiku podpisu pozdějšího z nich. K
tomuto okamžiku se zároveň Dodavatel zavazuje převést na Objednatele vlastnické právo ke Zboží.

5.8

V případě, že dojde k porušení jakékoli povinnosti Dodavatele a tento je za to povinen zaplatit Objednateli smluvní
pokutu, není uhrazením smluvní pokuty dotčeno právo Objednatele na náhradu vzniklé újmy dle Občanského zákoníku,
resp. dle Článek VIII těchto Obchodních podmínek.

(n)

„Zákon o DPH“ - zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů; a

(o)

„Zákoník práce“ - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Dodávky Zboží mezi Dodavatelem a Objednatelem se uskutečňují prostřednictvím Dílčích smluv, které jsou uzavírány
na základě Objednávek Objednatele a v souladu s Rámcovou smlouvou, byla-li uzavřena. Objednávka Objednatele je
považována za závaznou, pokud je vyhotovena v písemné podobě a je podepsána oprávněnou osobou (i elektronicky,
ve formě e-mailu, či jiným nezpochybnitelným způsobem, a je podepsána prostým elektronickým podpisem), a jsou
v ní obsaženy zejména následující údaje, o kterých musí být dosažena úplná shoda Stran jakožto předpoklad uzavření
Dílčí smlouvy:
(a)

číslo Objednávky;

(b)

identifikace Objednatele, Dodavatele (název, sídlo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo) a Rámcové
smlouvy (byla-li uzavřena);

(c)

specifikace druhu a množství Zboží;

(d)

termín, místo a způsob dodání Zboží;

(e)

datum Objednávky.

4.11 Dodavatel souhlasí s tím, že Objednatel a jeho právní nástupci mohou kdykoli bez předchozího souhlasu Dodavatele
postoupit své pohledávky nebo svá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy jakékoli osobě, která je oprávněna
takové postoupení přijmout a je schopna úplným a odpovídajícím způsobem převzít práva a plnit veškeré povinnosti
Objednatele vyplývající z takové Smlouvy. Dodavatel se zavazuje učinit na výzvu Objednatele veškerá právní jednání,
která případně budou nezbytná k zajištění takového postoupení.

ČLÁNEK V

DODACÍ PODMÍNKY

Objednatel je oprávněn zasílat Objednávky Dodavateli prostřednictvím elektronické výměny dat (EDI – electronic
data interchange), faxu nebo elektronické pošty na adresu či faxové číslo Stranami dohodnuté, či jiným nepochybným
způsobem.
6.1

zaslat Objednateli akceptaci Objednávky, jejíž nezbytnou součástí musí být i přesná specifikace veškerých
podkladů a požadavků na veškeré podklady, které Dodavatel potřebuje k dodání Zboží od Objednatele, jsou-li
takové; nebo

Dodavatel je povinen dodat Zboží dle pokynů Objednatele, vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, na vlastní náklady
a za využití vlastních pracovních prostředků a pomůcek (čímž není dotčeno právo Objednatele poskytnout Dodavateli
podklady, materiály a jiné prostředky, které je v takovém případě Dodavatel povinen použít).

6.2

Dodavatel na svou odpovědnost a své náklady obstarává a zajišťuje nakládku a vykládku, rozvoz veškerého Zboží a
nese odpovědnost za majetkovou újmu vzniklou na Zboží do doby přechodu nebezpečí škody na Objednatele.

6.3

Akceptací Objednávky Dodavatel prohlašuje, že disponuje dostatečným odborným, technickým i personálním
zázemím nutným pro řádné a včasné plnění příslušné Dílčí smlouvy.

6.4

Dodavatel je povinen uzavřít pojištění odpovědnosti, které bude pokrývat jeho povinnost nahradit případnou újmu
způsobenou Objednateli. Dodavatel je povinen na žádost Objednatele předložit příslušný doklad o pojištění.

6.5

Dodavatel je při plnění Dílčí smlouvy povinen postupovat nestranným a objektivním způsobem, se znalostí a péčí,
která je očekávána od dodavatele, který má veškeré dostupné požadované znalosti a nejnovější relevantní zkušenosti
v oblasti, která se týká plnění Dílčí smlouvy, respektovat zájmy Objednatele, vykonávat činnost dle Smlouvy a podle
pokynů Objednatele nebo Objednatelem určené třetí osoby, chránit dobré jméno Objednatele a dodržovat všechny
právní předpisy týkající se předmětu plnění Smlouvy. Dodavatel je povinen upozornit Objednatele na možná právní
rizika a rozpor pokynů Objednatele s právními předpisy, které mu jsou, nebo by mu v případě vynaložení odborné péče
měly být známy.

7.1

Je-li Dodavatelem plněno vadně, má Objednatel práva z takového vadného plnění v okamžiku přechodu nebezpečí
škody na Zboží na Objednatele, i když se vada stane zjevnou později. Objednatel má práva z vadného plnění rovněž
pokud vada vznikne po okamžiku přechodu nebezpečí škody na Zboží na Objednavatele, jestliže je způsobena
porušením povinností Dodavatele. Nároky z vad Zboží se nedotýkají nároku na náhradu újmy ani nároku na smluvní
pokutu.

7.2

Objednatel je povinen prohlédnout Zboží dle možnosti co nejdříve poté, kdy bylo dodáno do místa plnění. Zjištěné
zjevné vady Zboží je Objednatel povinen reklamovat písemně nejpozději do deseti (10) pracovních dnů po jeho
převzetí.

7.3

Dodání Zboží s jakoukoliv vadou, ať právní či faktickou, znamená podstatné porušení Dílčí Smlouvy a Objednatel má
práva z vadného plnění dle Občanského zákoníku.

7.4

V případě dodání vadného Zboží je Objednatel oprávněn provést kontrolu u Dodavatele a podle jejího výsledku uložit
Dodavateli nápravná opatření za účelem vyloučení vad případných budoucích dodávek Zboží. Náklady této kontroly a
nápravných opatření nese Dodavatel.

7.5

Dodavatel poskytuje Objednateli záruku za jakost Zboží v délce dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li ve Smlouvě uvedeno
jinak.

7.6

Objednatel je povinen podat Dodavateli písemnou zprávu o vadách Zboží nejpozději do šedesáti (60) dnů od okamžiku,
kdy Objednatel vady Zboží zjistil, nejpozději však do okamžiku uplynutí záruční doby. Ustanovení § 1921 Občanského
zákoníku se nepoužije. Ve zprávě o vadách uvede Objednatel identifikaci příslušné Dílčí smlouvy a druh a množství
reklamovaného Zboží, číslo dodacího listu a/nebo předávacího protokolu týkajícího se dodávky reklamovaného Zboží,
důvod reklamace a volbu nároku z vad.

(b)

zaslat Objednateli odmítnutí Objednávky včetně specifikace důvodů odmítnutí; Dodavatel je oprávněn
Objednávku odmítnout pouze z důvodu vyšší moci či ze zvlášť závažných provozních důvodů na straně
Dodavatele.

3.4

Dodavatel tímto výslovně prohlašuje a zavazuje se, že pokud ve lhůtě uvedené v předešlém článku 3.3 neoznámí
Objednateli, že Objednávku odmítá, projevuje tím konkludentně svoji vůli akceptovat takovou Objednávku v celém
jejím rozsahu, čímž dojde k uzavření Dílčí smlouvy.

3.5

Objednatel má právo bez udání důvodu odvolat v celém rozsahu nebo i částečně svoji Objednávku, jestliže odvolání
Objednávky dojde Dodavateli do dvou (2) dnů od odeslání Objednávky Objednatelem Dodavateli. Po uzavření Dílčí
smlouvy je Objednatel oprávněn z vážných důvodů od takové Dílčí smlouvy odstoupit ohledně Zboží, které se týká
celého nebo části závazku Dodavatele, a to nejpozději čtyřicet osm (48) hodin před sjednaným termínem dodání Zboží.

3.6

Na základě řádně uzavřené Dílčí smlouvy je Dodavatel povinen dodat Zboží specifikované v Objednávce a umožnit
Objednateli nabýt vlastnické právo ke Zboží. Objednatel je povinen řádně poskytnuté Zboží převzít způsobem
uvedeným níže v těchto Obchodních podmínkách nebo v Rámcové smlouvě a zaplatit Dodavateli Cenu.

ČLÁNEK IV

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Pokud nebude v Rámcové smlouvě nebo Objednávce uvedeno jinak, Cena (za Zboží) dodávané na základě Dílčí
smlouvy se vždy řídí cenovou kalkulací poskytnutou Dodavatelem Objednateli před odesláním Objednávky
Objednatelem, a není-li k dispozici, Ceníkem (Dodavatele). Není-li k dispozici ani Ceník, určí se Cena na základě
vzájemné dohody Stran, především dohody vyplývající ze vzájemné komunikace Stran předcházející odeslání
Objednávky Objednatelem. Cena bude vždy uvedena v českých korunách nebo eurech s přepočtem na české koruny
dle kurzu devizového trhu zveřejněného Českou národní bankou, platného ke dni odeslání Objednávky Objednatelem.
Cena je vždy stanovena jako nejvyšší možná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady související s dodáním Zboží,
a to zejména náklady na kompletaci, dopravu Zboží, překládání do místa dodání, pojištění a balení.

4.2

Dodavatel je povinen doporučenou poštou informovat Objednatele o jakékoliv zamýšlené změně cen uvedených
v Ceníku minimálně devadesát (90) dnů předem. Ceny mohou být změněny pouze na základě písemného souhlasu
Objednatele s novými cenami. Nové a vyšší ceny nesmí být účinné dříve než za třicet (30) dnů po akceptaci těchto
nových cen Objednatelem.

4.3

Cena bude uhrazena na základě Faktury, kterou je Dodavatel oprávněn vystavit nejdříve v den dodání Zboží, tedy v
den potvrzení dodacího listu a/nebo předávacího protokolu ze strany Objednatele, podle toho, která ze skutečností
nastane později. Každá Faktura musí obsahovat veškeré údaje v souladu s § 29 Zákona o DPH a dalších obecně
závazných právních předpisů a číslo Objednávky.

4.4

ČLÁNEK VI

PRÁVA A POVINNOSTI STRAN, PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

Objednávka představuje návrh na uzavření Dílčí smlouvy, přičemž Dodavatel se zavazuje vždy nejpozději do pěti (5)
dnů od doručení Objednávky písemně (včetně prostředků dle článku 3.1):
(a)

4.1

prohlášení o shodě na obaly.

Objednatel je po obdržení Faktury až do data její splatnosti oprávněn posoudit, zda je bezchybně vystavena a splňuje
všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu právních předpisů České republiky, a má právo na její vrácení, a to i
opakovaně, pokud nebude bezchybně vystavena a/nebo nesplňuje všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu
platných právních předpisů České republiky a/nebo k ní nebyly přiloženy požadované dokumenty dle článku 4.4 a/nebo
v ní nebyly uvedeny požadované údaje dle článku 4.3 a/nebo obsahovala údaje v rozporu s cenovou kalkulací, či jinou
dohodou Stran o určení Ceny. Vrácením Faktury se doba splatnosti a doba pro posouzení bezchybnosti Faktury
přerušuje a po dodání opravené Faktury začíná běžet doba nová.

ČLÁNEK III

3.2

(d)

4.6

Pro účely těchto Obchodních podmínek se rozumí pojmem:

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ DÍLČÍ SMLOUVY
3.1

kopie Objednatelem potvrzeného dodacího listu a/nebo předávacího protokolu, ve všech případech obsahující
číslo příslušné Objednávky; a

Doba splatnosti Faktury je šedesát (60) dnů ode dne řádného doručení příslušné Faktury Objednateli, neexistuje-li
předchozí dohoda Stran o jiné lhůtě. Zaplatí-li Objednatel Cenu do třiceti (30) dnů od doručení Faktury, zavazuje se
Dodavatel poskytnout Objednateli skonto (slevu) z Ceny ve výši 3%. O uvedené skonto je Objednatel oprávněn
jednostranně snížit Cenu. Ke splnění dluhu Objednatele dojde odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele.

Tyto Obchodní podmínky se vztahují na uzavírání veškerých Smluv mezi Objednatelem a Dodavatelem a jsou nedílnou
součástí každé Smlouvy, pokud se Strany výslovně nedohodnou jinak. Tyto obchodní podmínky se, není-li výslovně
ujednáno jinak, zejména vztahují na veškeré Objednávky učiněné Objednatelem a na veškeré vztahy z nich vzniklé.
V případě, že Smlouva stanoví něco jiného, než je uvedeno v těchto Obchodních podmínkách, mají ustanovení
Smlouvy přednost před ustanoveními Obchodních podmínek, které jsou s nimi v rozporu.
VÝKLAD POJMŮ

kopie schválené cenové kalkulace či jiné dohody Stran určující Cenu, byla-li mezi Stranami učiněna;

(c)

4.5

ČLÁNEK I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

(b)

Ke každé Faktuře musí být přiloženy následující dokumenty, které tvoří její nezbytné součásti:
(a)

kopie Objednávky;

ČLÁNEK VII

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST

1z2

7.7

Dodavatel nese veškeré náklady spojené s odstraněním vad Zboží v záruční době. V případě, že Objednateli vznikne
škoda v souvislosti a uplatněním nároku za vady Zboží, nebo záruky za jakost plnění, je Dodavatel povinen tuto škodu
uhradit v plné výši.

(p)

předat Objednateli kopii záznamu o úrazu podle odstavce 10.3(o) výše a na požádání Objednatele předložit
k nahlédnutí knihu úrazů;

(q)

v případě vzniku požáru (či jakékoliv jiné mimořádné situace) neprodleně informovat zástupce Objednatele a
zajistit opatření vedoucí k jeho uhašení a zabránění vzniku újmy;

(r)

nezapočít požárně nebezpečné práce bez písemného schválení Objednatele;

(s)

zajistit, aby se řidiči zajištěné Dodavatelem pro plnění Dílčí smlouvy řídili pokyny pro řidiče platnými v areálu
Objednatele.

ČLÁNEK VIII

SMLUVNÍ POKUTY, NÁHRADA ÚJMY
8.1

Poruší-li Dodavatel svoji povinnost dodat Zboží v termínu sjednaném Dílčí smlouvou nebo svoji povinnost dodat Zboží
do místa dodání dle článku 5.1, a to i jen částečně, je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši
0,5% z celkové Ceny příslušného Zboží za každý den prodlení. Minimální výše pokuty činí 50.000 Kč.

8.2

Poruší-li Dodavatel některou ze svých povinností uvedených v článku 6.5, je povinen zaplatit Objednateli smluvní
pokutu ve výši 100.000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

8.3

Poruší-li Dodavatel povinnost mlčenlivosti dle článku 11.6, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši
100.000 Kč a poruší-li Dodavatel v této souvislosti sjednanou povinnost chránit osobní údaje dle článku 11.7, je
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

8.4

Poruší-li Dodavatel některou z povinností stanovenou v článku 10.3, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu
ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení.

8.5

Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo Objednatele na náhradu újmy v plném rozsahu, ani nezaniká
povinnost Dodavatele splnit závazek utvrzený smluvní pokutou.

11.2 Strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení upravující odkazy na obchodní podmínky ve smlouvách uzavíraných
adhezním způsobem a doložky v takových smlouvách obsažené v § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku.

8.6

Pro účely Obchodních podmínek se pojmem újma rozumí újma na jmění (škoda) ve smyslu § 2894 odst. 1 Občanského
zákoníku a v případě, kdy je škůdcem Dodavatel, i nemajetková újma ve smyslu § 2894 odst. 2 Občanského zákoníku.
Toto ustanovení je výslovným ujednáním o povinnosti Dodavatele odčinit nemajetkovou újmu v případech porušení
povinností dle Dílčí smlouvy a těchto Obchodních podmínek.

11.3 Ani jedna ze Stran není oprávněna k jednostrannému postoupení Dílčí smlouvy jako celku.

8.7

Smluvní pokuta je splatná do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele k jejímu uhrazení.

8.8

V případě prodlení s placením Ceny je Objednatel povinen zaplatit Dodavateli úrok z prodlení ve výši dle obecně
závazných právních předpisů.

ČLÁNEK IX

ODSTOUPENÍ OD DÍLČÍ SMLOUVY
9.1

Smluvní vztah založený Dílčí smlouvou může být před jejím splněním ukončen:
(a)

písemnou dohodou Stran; nebo

(b)

písemným odstoupením kterékoli ze Stran ze zákonných důvodů.

9.2

Pro vyloučení pochybností Strany výslovně uvádějí, že v případě odstoupení od Dílčí smlouvy kteroukoli ze Stran
zanikají práva a povinnosti Stran z Dílčí smlouvy v souladu s ustanoveními § 2004 a § 2005 Občanského zákoníku, a
to ode dne účinnosti Dílčí smlouvy. V takovém případě si Strany v souladu s ustanoveními § 2004 a § 2005
Občanského zákoníku navzájem vrátí plnění poskytnutá na základě příslušné Dílčí smlouvy.

9.3

Pro účely odstoupení od Dílčí smlouvy se podstatným porušením rozumí, nestanoví-li Rámcová smlouva jinak,
zejména:
(a)

porušení povinnosti Dodavatele dodat Zboží bez vad v souladu s Rámcovou smlouvou či Dílčí smlouvou;

(b)

odmítnutí Objednávky Dodavatelem v rozporu s článkem 3.3;

(c)

opakované nedodržení sjednaného množství (rozsahu), druhu, doby či místa dodání Zboží;

(d)

porušení některé z povinností vztahujících se k záruce za jakost či povinnosti Dodavatele odstranit vadu;

(e)

prodlení Objednatele se zaplacením Faktury za Zboží delší než třicet (30) dní v případě, že Objednatel dlužnou
částku Dodavateli neuhradí ani do patnácti (15) dní od doručení písemné výzvy Dodavatele;

(f)

porušení povinnosti mlčenlivosti dle článku 11.6 či povinnosti ochrany osobních údajů dle článku 11.7.

9.4

Ustanovení § 1978 odst. 2 Občanského zákoníku se na Dílčí smlouvu nepoužije.

9.5

Zánik smluvního vztahu případně založeného Rámcovou smlouvou se nijak nedotýká trvání smluvních vztahů
založených Dílčími smlouvami a naopak. Rámcová smlouva a jednotlivé Dílčí smlouvy nepředstavují závislé smlouvy
ve smyslu § 1727 Občanského zákoníku. Vznikne-li Objednateli právo na odstoupení od případně uzavřené Rámcové
smlouvy, může Objednatel podle své volby odstoupit i od všech, či pouze některých Dílčích smluv, jejichž identifikaci
uvede v písemném odstoupení.

9.6

Odstoupení od Rámcové smlouvy nebo příslušné Dílčí smlouvy se nedotýká práva na náhradu jakékoli újmy
Objednatele, včetně újmy nemajetkové.

ČLÁNEK X

POVINNOSTI V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
10.1 Strany se zavazují:
(a)

vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se
týkají výkonu práce a pracoviště. V případě změny určeného zástupce je Strana o této skutečnosti povinna
písemně informovat druhou Stranu. Řádným doručením tohoto oznámení dojde ke změně zástupce bez nutnosti
uzavření dodatku k Dílčí smlouvě;

(b)

spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

10.2 Pověřeným zaměstnavatelem, který koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a
postupy k jejich zajištění ve smyslu Zákoníku práce, je Objednatel.
10.3 Dodavatel je povinen při plnění Dílčích smluv:
(a)

zajistit, aby činnost a práce zaměstnanců a subdodavatelů, které Dodavatel využívá k plnění Dílčích smluv
(„pracovníci“) byla organizována, koordinována a prováděna tak, aby byli současně chráněni také zaměstnanci
druhé Strany;

(b)

dodržovat právní a ostatní předpisy týkající se zejména, nikoli však výlučně, bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a požární ochrany;

(c)

plnit veškeré povinnosti, které pro něj vyplývají z právních a ostatních předpisů (tj. včetně vnitřních předpisů
Objednatele, které mu byly Objednatelem poskytnuty/oznámeny) týkajících se zejména, nikoli však výlučně,
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, a ze Zákoníku práce;

(d)

dbát jakýchkoli pokynů určeného zástupce Objednatele a bezpečnostního technika Objednatele týkajících se
zejména, nikoli však výlučně, oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany;

(e)

poskytnout vhodné a srozumitelné informace a pokyny týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
informace o přijatých opatřeních v souladu se Zákoníkem práce, zejména, nikoli však výlučně, ke zdolání požárů,
poskytování první pomoci a evakuace fyzických osob v případě mimořádných událostí;

(f)

poskytnout řádné ochranné pracovní prostředky a zajistit jejich užívání při plnění Dílčích smluv nebo zajistit
používání ochranných pracovních prostředků poskytnutých Objednatelem;

(g)

před zahájením plnění podle Dílčí smlouvy zajistit účast pracovníků na školení Objednatele prováděné v souladu
se Zákoníkem práce a právními předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, nebo
tyto pracovníky v této oblasti sám proškolit;

(h)

stanovit všechna nutná protipožární opatření nezbytná při plnění Dílčích smluv v souladu s právními předpisy;

(i)

zajistit, aby pracovníci měli odpovídající odbornou a zdravotní způsobilost k výkonu činností podle Dílčích
smluv v souladu s právními a ostatními předpisy;

(j)

na výzvu Objednatele předložit doklady a potvrzení o proběhlých školeních z oblasti bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a požární ochrany pracovníků (tj. těch, které nebyly provedeny přímo Objednatelem) a dále
doklady o jejich odborné způsobilosti podle odstavce 10.3(i) výše. V případě jejich nepředložení má Objednatel
právo odepřít přístup na své pracoviště pracovníkovi, jehož dokumentace nebyla předložena;

(k)

zajistit, aby měl Objednatel vždy aktuální dokumentaci požadovanou v souladu s odstavcem 10.3(j) výše, dojdeli k její změně nebo doplnění. Objednatel může kdykoli požádat o opětovné předložení dokumentace v souladu
s odstavcem 10.3(j) výše za účelem ověření si aktuálnosti informací;

(l)

zajistit, aby se pracovníci zdrželi požívání alkoholu a jiných návykových látek a vstupu pod jejich vlivem do
prostor Objednatele;

(m)

zajistit, aby se pracovníci podrobili na výzvu zástupce Objednatele zjištění, zda nejsou pod vlivem alkoholu
nebo jiných návykových látek;

(n)

zajistit, aby pracovníci bez prodlení opustili prostory Objednatele v případě, že zjištění podle odstavce 10.3(m)
výše bude pozitivní;

(o)

neprodleně určenému zástupci Objednatele nahlásit jakýkoli úraz pracovníka Dodavatele, který se stane při
plnění Dílčí smlouvy a umožnit Objednateli účast při zjišťování příčin a okolností takového úrazu;

10.4 Za účelem plnění povinností Dodavatele podle článku 10.3 výše se Objednatel zavazuje:
(a)

poskytovat Dodavateli aktuální informace o bezpečnostních rizicích na pracovišti;

(b)

poskytovat Dodavateli aktuální vnitřní předpisy Objednatele týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
požární ochrany.

ČLÁNEK XI

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11.1 Dodavatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku.

11.4 Jakékoliv oznámení, potvrzení Objednávky, nebo dokument, který má být doručen podle Rámcové smlouvy, Dílčí
smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek, může být doručen osobně, kurýrem nebo zaslán doporučenou poštovní
zásilkou anebo v případech výslovně sjednaných může být doručen elektronicky (e-mailem) či faxem Straně, které má
být doručen. Jakékoli oznámení bude považováno za řádně doručené příslušné Straně okamžikem jejího dojití do sféry
adresáta. Nestanoví-li Rámcová smlouva nebo Dílčí smlouva jinak, budou kopie veškerých Faktur Objednateli
doručovány v den vystavení e-mailem na kontaktní adresu Objednatele. Lhůta splatnosti Faktury počíná běžet
okamžikem doručení originálu Faktury Objednateli.
11.5 Akceptací Objednávky Dodavatel souhlasí s těmito Obchodními podmínkami a prohlašuje, že měl možnost se s těmito
Obchodními podmínkami před výše uvedeným jednáním seznámit a nepovažuje je za překvapivé.
11.6 Strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví při spolupráci na základě Dílčí
smlouvy a jejichž vyzrazení třetí osobě by mohlo přivodit druhé Straně újmu, zejména o skutečnostech, jež jsou
obchodním tajemstvím, o informacích obchodního nebo k podnikatelské činnosti využitelného charakteru, i když
nemají charakter obchodního tajemství. Povinnost mlčenlivosti platí i po ukončení Smlouvy, a to po celou dobu, kdy
je takové porušení povinnosti mlčenlivosti způsobilé přivodit druhé Straně újmu. Zpřístupnění informace důvěrného
charakteru auditorovi nebo orgánu státní správy, který k tomu má právo ze zákona, se nebude považovat za porušení
povinnosti mlčenlivosti. V ostatních případech podléhá zpřístupnění informací důvěrného charakteru souhlasu druhé
Strany. Dodavatel je povinen po skončení závazkového vztahu založeného Smlouvou vrátit veškeré poskytnuté
materiály a informace představující nebo obsahující důvěrné informace Objednateli a zabránit jakémukoliv
neoprávněnému přístupu k těmto informacím.
11.7 Budou-li údaje, ke kterým Dodavatel získá v souvislosti s poskytováním Zboží přístup, mít povahu osobních údajů ve
smyslu nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, je Dodavatel povinen přijmout
veškerá opatření k tomu, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, jejich změně,
zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům či jinému zneužití, a zajistit nakládání s takovými osobními údaji v souladu
s citovaným právním předpisem. Takové údaje je Dodavatel oprávněn zpracovávat výhradně pro účely plnění Smlouvy
a po dobu nezbytně nutnou.
11.8 V případě, že se kterékoli ustanovení těchto Obchodních podmínek stane neúčinným nebo nevymahatelným, nebo bude
zdánlivé, zbývající ustanovení těchto Obchodních podmínek zůstávají v platnosti. Za takovýchto okolností Strany
takové neúčinné, nevymahatelné nebo zdánlivé ustanovení nahradí ustanovením, které bude co možná nejblíže
odpovídat ekonomickému účelu takového neúčinného, nevymahatelného nebo zdánlivého ustanovení.
11.9 Jakékoli nevyužití nebo opominutí nároku nebo práva vyplývajícího z jakékoli Dílčí smlouvy nebude vykládáno jako
vzdání se nároku nebo práva, pokud tak nebude učiněno výslovně písemnou formou příslušnou Stranou. Vzdání se
některého nároku nebo práva vyplývajícího z Dílčí smlouvy nebude vykládáno jako vzdání se jakéhokoliv jiného
nároku nebo práva. Jakékoli prodloužení lhůty ke splnění povinnosti nebo jiného právního jednání předpokládaného
jakoukoli Dílčí smlouvou nebude vykládáno jako prodloužení lhůty ke splnění jakékoliv jiné povinnosti nebo jiného
právního jednání předpokládaného jakoukoli Dílčí smlouvou.
11.10 Dílčí smlouva, případně další vztahy z ní vyplývající, pokud se Strany nedohodnou jinak, se řídí právem České
republiky, a to zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Obchodní zvyklosti nemají přednost před
žádným ustanovením zákona, a to ani před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky.
11.11 Veškeré případné spory vzniklé z Dílčí smlouvy anebo v souvislosti s ní budou řešeny smírnou cestou. Pokud Strany
nevyřeší jakýkoliv spor smírnou cestou do třiceti (30) dnů, bude takový spor včetně otázek platnosti, výkladu, realizace
či ukončení práv vzniklých z Dílčí smlouvy řešen věcně a místně příslušným českým soudem dle sídla Objednatele.
11.12 Rámcové smlouvy, Dílčí smlouvy a jejich změn Strany ujednají pouze v případě dosažení úplné shody projevu vůle o
jejich obsahu.
11.13 Uzavřením Dílčí smlouvy Strany potvrzují, že firemní politika Objednatele a jeho přidružených společností vyžaduje,
aby podnikání Objednatele bylo prováděno v rámci litery a ducha zákona. Uzavřením Dílčí smlouvy se Strany zavazují
provádět obchodní činnost dle Dílčí smlouvy způsobem, který je v souladu se všemi platnými právními předpisy České
republiky, se zákonem Spojených států amerických - Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), s dobrými mravy
podnikání tak, jak jsou popsány níže v tomto článku, a které případně Objednatel nebo některá z jeho přidružených
společností Dodavateli sdělí. Dodavatel se zavazuje neposkytovat ani nenabízet (a zajistit, že jeho pracovníci a osoby
oprávněné za něj jednat nebudou poskytovat ani nabízet) jakékoliv dary či benefity pracovníkům Objednatele (např.
dary jakékoliv hodnoty, platby, zábavní výlety, stravu, vstupenky na sportovní utkání, exkluzivní výhody, ubytování,
půjčky, nabídky zaměstnání zaměstnancům Objednatele a jich blízké rodině, či služby zdarma). Zákaz uvedený
v předcházející větě se nevztahuje na marketingové předměty symbolické hodnoty, které jsou obecně poskytovány
zákazníkům Dodavatele. Poruší-li Dodavatel svou povinnost zakotvenou v třetí větě tohoto článku, je takové porušení
podstatným porušením Dílčí smlouvy a opravňuje Objednatele odstoupit od Dílčí smlouvy.

ČLÁNEK XII

POTENCIÁLNĚ PŘEKVAPIVÁ UJEDNÁNÍ V OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH
Dodavatel tímto potvrzuje, že zná následující důležitá a potenciálně „překvapivá“ ujednání obsažená v těchto
Obchodních
podmínkách,
že
všem
těmto
ujednáním
rozumí
a výslovně tato ujednání přijímá:
(a)

povinnost písemné akceptace či odmítnutí Objednávky, resp. automatické akceptace Objednávky ve lhůtě dvou
(2) dnů bez dalšího (článek 3.3);

(b)

požadavek písemného odsouhlasení změny ceny uvedené v Ceníku Objednatelem (článek 4.2);

(c)

právo Objednatele na slevu (skonto) z Ceny v případě zaplacení Faktury do třiceti (30) dnů (3% sleva), o něž je
Objednatel oprávněn jednostranně snížit Cenu na příslušné Faktuře (článek 4.5);

(d)

možnost Objednatele jednostranně započíst své pohledávky za Dodavatelem přede dnem jejich splatnosti, a to
včetně podmínky zastavování a postupování pohledávek Stran (článek 4.8 - 4.11);

(e)

povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti, které bude pokrývat povinnost Dodavatele nahradit případnou újmu
způsobenou Objednateli (článek 6.4);

(f)

proces kontroly Dodavatele v případě předchozího dodání vadného Zboží (článek 7.4);

(g)

sjednání smluvní pokuty pro případ porušení povinnosti dodat Zboží řádně (článek 8.1), povinnosti jednat
v zájmu Objednatele (článek 8.2) a povinnosti mlčenlivosti (článek 8.3);

(h)

povinnost odčinit nemajetkovou újmu (článek 8.6);

(i)

sjednání smluvního úroku z prodlení (článek 8.8);

(j)

nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku a vyloučení aplikace úpravy obsažené v §
1799 a § 1800 Občanského zákoníku upravující odkazy na obchodní podmínky ve smlouvách uzavíraných
adhezním způsobem a doložky v takových smlouvách (článek 11.2)
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