Všeobecné obchodní podmínky společnosti
CHEMCOMEX, a.s. platné pro dodávky zboží a výrobků

1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen
“Podmínky”) jsou podmínkami ve smyslu
ustanovení §1751 zákona č. 89/2012 Sb. Zákon
občanský zákoník, v platném znění (dále jen
„občanský zákoník“), a vztahují se na odběr
(nákup)
zboží
a
výrobků
společností
CHEMCOMEX, a.s., IČO 25076451, se sídlem
Brněnská 327, Nové Město, 674 01 Třebíč,
registrována v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8407
(dále jen “Kupující”) od dodavatele (dále jen
„Prodávající“).
1.2 Předmětem smluvního vztahu je závazek
Prodávajícího dodat Kupujícímu zboží nebo
výrobky a závazek Kupujícího zaplatit za to
Prodávajícímu kupní cenu v souladu s příslušnou
smlouvou, resp. objednávkou.
1.3 Tyto Podmínky jsou závazné pro Kupujícího a
Prodávajícího a tvoří nedílnou součást příslušné
smlouvy, resp. objednávky. Smluvní strany pro
tuto smlouvu, resp. objednávku vyloučily použití
obchodních nebo jiných smluvních podmínek
Prodávajícího, pokud nejsou výslovně Kupujícím
akceptovány. Pro vyloučení pochybností se uvádí,
že v případě, kdy vedle těchto Podmínek budou
platit rovněž všeobecné obchodní podmínky
Prodávajícího, pak v případě rozporu mezi nimi
mají přednost tyto Podmínky Kupujícího.
1.4 Veškeré odchylky od Podmínek musí být
písemně dohodnuty v příslušné smlouvě, resp.
objednávce. Ustanovení příslušné smlouvy, resp.
objednávky mají přednost před Podmínkami.
Práva a povinnosti smluvních stran neupravené v
příslušné smlouvě, resp. objednávce nebo v
Podmínkách se řídí českými platnými právními
předpisy, zejména občanským zákoníkem.

2. SMLUVNÍ VZTAH
2.1 Realizace dodávky zboží probíhá na základě
smluvního vztahu uzavřeného mezi Kupujícím a
Prodávajícím, který vzniká:
• uzavřením písemné smlouvy mezi Kupujícím a
Prodávajícím (tj. jejím podpisem oběma
smluvními stranami);
• potvrzením
objednávky
Kupujícího
Prodávajícím,
(dále jen „Smlouva“).
2.2 Specifikace dodávaného zboží či výrobků (dále
jen „Zboží“) je vymezena Smlouvou. Pokud
nejsou ve Smlouvě dohodnuty další podmínky, je
Prodávající povinen dodat Zboží v provedení,
kvalitě a s obvyklým příslušenstvím, aby sloužilo k
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účelu určenému Kupujícím, popř. k účelu, ke
kterému takové Zboží obvykle slouží.
2.3 Při sjednávání jednotlivých smluv, resp.
objednávek se vychází ze skutečnosti, že
Prodávající je s těmito Podmínkami seznámen a
souhlasí s nimi.
2.4 Tyto Podmínky platí za přijaté nejpozději v
okamžiku uzavření Smlouvy či potvrzení
objednávky Prodávajícím.

3 DODÁNÍ ZBOŽÍ
3.1 Prodávající se zavazuje dodat Zboží řádně a
včas ve lhůtách stanovených ve Smlouvě.
Prodávající je dále povinen dodat Zboží v souladu
s
požadavky,
podmínkami,
parametry,
specifikacemi, příslušnými normami a předpisy, a
to i v místě koncového užití Zboží, jakož i
ostatními doklady a dokumenty, údaji a
informacemi obsaženými a stanovenými ve
Smlouvě. Zboží bez související dokumentace
(zejména technické) či dokladů, zejména pak
dokladů nezbytných k nakládání se Zbožím, se
považuje za dodávku s vadami a Kupující není
povinen Zboží převzít; v takovém případě
Kupující není povinen k úhradě kupní ceny ani k
jiným plněním souvisejícím s odmítnutou
objednávkou dle Smlouvy. Jakékoliv a veškeré
dodávky jdoucí nad rámec Smlouvy bude
Prodávající poskytovat pouze po písemné
dohodě s Kupujícím jako více dodávky.
3.2 Závazky Prodávajícího zahrnují zajištění všech
materiálů, poskytnutí užívacích práv a licenčních
práv ke Zboží a služeb nezbytných pro dosažení
kompletnosti, provozuschopnosti a pro zajištění
plynulého, spolehlivého a bezpečného užívání
Zboží.
3.3 Veškeré Zboží bude dodáváno za podmínek
dodací doložky DDP (podle INCOTERMS 2020),
nebyly‐li mezi Prodávajícím a Kupujícím
dohodnuty jiné dodací podmínky. Místo dodání a
termín dodání jsou stanoveny ve Smlouvě
Kupujícím. Náklady na dopravu do místa dodání
a související náklady, zejména náklady na balení,
proclení a pojištění nese Prodávající.
3.4 Dodávky Zboží jsou dodávány v obalu
vhodném pro dohodnutý druh Zboží a pro
dohodnuté nebo s ohledem na druh Zboží
vhodně zvolené dopravní podmínky tak, aby se
zabránilo poškození Zboží během dopravy na
místo dodání. Použitý obal se vrací v případě
výslovného ujednání.
3.5 Dílčí dodávky jsou možné pouze po předchozí
písemné dohodě s Kupujícím.

3.6 Prodávající je povinen písemně (emailem)
informovat kontaktní osobu Kupujícího o
termínu dodávky do místa určení vždy nejpozději
5 dní předem.
3.7 Převzetí Zboží po dodání do místa dodání
bude
potvrzeno
podpisem
předávacího
protokolu
či
dodacího
listu
osobami
oprávněnými
jednat
za
Prodávajícího
a
Kupujícího.
3.8 Prodávající provede všechny služby a zajistí
dodávky všech materiálů, které nejsou výslovně
uvedeny ve Smlouvě, ale u nichž je možno s
ohledem na povahu a rozsah Zboží dle Smlouvy
usuzovat, že jsou nutné pro řádnou funkci Zboží.
Prodávající je povinen se seznámit se všemi
informacemi, údaji a jinými dokumenty, které
jsou součástí Smlouvy nebo byly v souvislosti s ní
poskytnuty Kupujícím Prodávajícímu. Pokud by
některé dokumenty, informace, údaje nebo
hodnoty dodané Kupujícím nebyly dostatečné
nebo kompletní, aby umožnily dodání Zboží, je v
takovém případě povinností Prodávajícího
upřesnit si a/nebo si zajistit chybějící informace a
údaje.
3.9 Jakékoliv požadavky Prodávajícího na
dodatečné platby nebo na prodloužení termínů
plnění dle Smlouvy z důvodů jakékoliv nesprávné
interpretace nebo nesprávného porozumění
týkající se věci místa plnění, informací, údajů a
jiných dokumentů poskytnutých podle Smlouvy
Kupujícím nejsou přípustné.
3.10 Veškeré součástky či materiály dodané
Prodávajícím v rámci dodávky Zboží musí být
nové a nepoužité a musí se jednat o materiál či
výrobky, které odpovídají požadavkům a
parametrům vyplývajícím z příslušných právních
předpisů (např. na jakost, množství, míru, váhu),
jsou bez vad a odpovídají závazným technickým,
hygienickým a bezpečnostním normám a
právním předpisům, a to i v místě koncového užití
Zboží.

4 CENY
4.1 Veškeré ceny jsou dohodnuty jako ceny pevné,
není‐li ve Smlouvě stanoveno jinak.
4.2 Cena obsahuje veškeré náklady související s
plněním předmětu Smlouvy Prodávajícím.
Prodávající je plně seznámen s rozsahem,
účelem a povahou předmětu Smlouvy a správně
vyhodnotil a ocenil veškeré náklady, které jsou
nezbytné pro řádné splnění Smlouvy.
4.3 Veškeré náklady na dodávku související s
plněním Smlouvy, jako je dopravné, balné,
pojištění, clo a další náklady hradí Prodávající.

4.4 Právo na zaplacení ceny Prodávajícímu vzniká
zásadně na základě Kupujícím odsouhlaseného
(tj. podepsaného osobou oprávněnou k podpisu
za Kupujícího) předávacího protokolu Zboží, resp.
dodacího listu, který slouží jako podklad pro
fakturaci, není‐li mezi stranami dohodnuto jinak.
4.5 K cenám se připočítává daň z přidané
hodnoty (DPH) v aktuální zákonné sazbě.

5 PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1 Po uskutečnění dodávky a po podpisu dokladů
o dodávce Zboží (předávacího protokolu nebo
dodacího listu) je Prodávající oprávněn vystavit
fakturu (daňový doklad) ve výši uskutečnitelného
zdanitelného plnění.
5.2 Každá faktura vystavená Prodávajícím bude
vystavena
nejdříve
v
den
uskutečnění
zdanitelného plnění, nejpozději však do 15 dnů po
jeho uskutečnění, a musí splňovat všechny
náležitosti daňového dokladu, přičemž faktura
(daňový doklad) musí obsahovat zejména
následující údaje:
• číslo
Smlouvy,
popř.
číslo
objednávky
Kupujícího;
• označení a číslo faktury;
• daňové identifikační číslo Prodávajícího a
Kupujícího;
• název a sídlo Prodávajícího a Kupujícího,
přičemž jako název a sídlo Kupujícího bude
uvedeno CHEMCOMEX, a.s., Brněnská 327,
Nové Město, 674 01 Třebíč;
• označení bankovního spojení Prodávajícího;
• datum vystavení faktury;
• rozsah, předmět a datum uskutečnění
zdanitelného plnění;
• termín splatnosti faktury dle Smlouvy;
• pokud je Prodávající plátcem DPH, každá jím
vystavená faktura (daňový doklad) bude
obsahovat výši ceny bez DPH, sazbu DPH v %,
výši DPH, popř. výši ceny vč. DPH pro každou
položku dodaného Zboží a součet těchto cen;
• údaje o poskytnutých zálohách;
• podpis a razítko Prodávajícího.
5.4 Přílohou faktury musí být vždy listiny
osvědčující rozsah fakturovaného plnění. Tyto
přiložené listiny musí být za obě smluvní strany
podepsány odpovědnými zástupci uvedenými ve
Smlouvě.
5.5 Faktury budou Prodávajícím zasílány na
adresu sídla Kupujícího: CHEMCOMEX, a.s.,
Brněnská 327, Nové Město, 674 01 Třebíč;
5.6 Pokud není výslovně dohodnuto jinak,
Prodávající není oprávněn vystavit faktury, ve
kterých jsou sdruženy dvě či více dodávek.
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5.7 Splatnost faktur je stanovena na 60 dnů,
pokud není sjednáno jinak, a to ode dne doručení
faktury Kupujícímu, přičemž platebními dny
Kupujícího jsou úterý a čtvrtek. Kupující tak není
v prodlení s úhradou faktur ani v případě, že k
zaplacení dojde v nejbližší platební den po
uplynutí 60denní splatnosti příslušné faktury.
Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit fakturu Prodávajícímu, jestliže
faktura nemá náležitosti uvedené v tomto článku
5. či vykazuje jiné vady dle právních předpisů či
vady obsahové. Současně s vrácením faktury sdělí
Kupující Prodávajícímu důvody vrácení. V
závislosti na povaze vady je Prodávající povinen
fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově
vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury ve výše
uvedeném termínu přestává běžet původní lhůta
splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná
běžet ode dne vystavení doplněné, opravené
nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými
náležitostmi, splňujícími podmínky příslušné
Smlouvy (objednávky).

6 PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA,
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

5.8 Platbou se rozumí bezhotovostní platba na
účet Prodávajícího uvedený ve Smlouvě. Jiná
forma úhrady (např. započtení, splátkový
kalendář, směnka apod.) je možná jen s
písemným souhlasem Kupujícího. Smluvní strany
se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla
účtu Prodávajícího lze provést pouze písemným
dodatkem ke Smlouvě nebo písemným sdělením
prokazatelně
doručeným
Prodávajícím
Kupujícímu, nejpozději spolu s příslušnou
fakturou, popř. zálohovým listem. Toto sdělení
musí být originální a musí být podepsáno
osobami oprávněnými k podpisu Smlouvy nebo
statutárním orgánem Prodávajícího.

7.3 Výše uvedená záruka zaniká, jestliže Kupující
nebo třetí strana na jeho žádost provede zásah,
opravu nebo změnu na Zboží, a to bez
písemného souhlasu Prodávajícího.

5.9 Kupující není v prodlení se zaplacením
faktury, pokud nejpozději v poslední den její
splatnosti byla částka odepsána z účtu
Kupujícího ve prospěch účtu Prodávajícího.
5.10 Prodávající se může s Kupujícím dohodnout
na podmínkách zasílání elektronických faktur.
5.11 Prodávající není oprávněn bez předchozího
písemného
souhlasu
Kupujícího
započíst,
postoupit, zastavit nebo jinak převést pohledávky
vzniklé z plnění Smlouvy nebo v souvislosti s ní. V
případě porušení tohoto závazku Prodávajícím je
tento povinen zaplatit Kupujícímu smluvní
pokutu ve výši 20% nominální hodnoty
postoupené pohledávky.
5.12 Kupující je oprávněn provést jednostranné
započtení své pohledávky vzniklé dle Smlouvy
nebo Podmínek nebo jiného závazkového
vztahu.
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6.1 Vlastnické právo ke Zboží přechází z
Prodávajícího na Kupujícího okamžikem dodání
Zboží na místo dodání nebo zaplacením, podle
toho, která ze skutečností nastala dříve.
6.2 Odpovědnost za vznik škody na Zboží
přechází
z
Prodávajícího
na
Kupujícího
okamžikem dodání do skladu Kupujícího.
Prodávající odpovídá za škody na Zboží až do
úplného vyložení Zboží ve skladu Kupujícího.

7 JAKOST, ZÁRUKY, REKLAMACE
7.1 Prodávající zodpovídá za kvalitu, funkčnost a
úplnost Zboží.
7.2 Na Zboží poskytuje Prodávající záruku v délce
24 měsíců od jeho dodání Kupujícímu. Pokud je
Zboží Kupujícím převzato s drobnými vadami
a/nebo nedodělky zjištěnými při přejímacím
řízení, záruční doba začíná běžet až dnem
odstranění poslední vady a/nebo nedodělku.

• odstranění vady poskytnutím nového plnění,
jedná‐li se o vady, jež činí předmět plnění
nepoužitelným, a to bez zbytečného odkladu
po oznámení, nejpozději do 10 dnů od
oznámení vady Prodávajícímu, pokud smluvní
strany nedohodnou s ohledem na povahu vady
lhůtu jinou;
• odstranění právní vady plnění bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 10 dnů od oznámení
vady Prodávajícímu, pokud smluvní strany
nedohodnou s ohledem na povahu vady lhůtu
jinou;
• odstranění
vady,
jedná‐li
se
o
vadu
odstranitelnou. Vadu je povinen Prodávající
odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději
do 10 dnů ode dne doručení oznámení vady
Prodávajícímu,
pokud
smluvní
strany
nedohodnou s ohledem na povahu vady lhůtu
jinou;
• poskytnutí přiměřené slevy s ohledem na
povahu vady
• odstoupení od Smlouvy, v případě že vada činí
Zboží nepoužitelným nebo má povahu
podstatného porušení Smlouvy.

7.4 Záruky Prodávajícího se nevztahují na běžné
provozní opotřebení, na poruchy způsobené
nepozorností a nedbalostí při provozování,
nedodržováním návodů výrobce nebo provozem
Zboží za jiných než sjednaných podmínek a
parametrů.

7.8 Lhůty uvedené v předchozím odstavci 7.7 se
počítají ode dne doručení oznámení vady
Prodávajícímu, přičemž faxové nebo elektronické
zprávy se mají za doručené dnem a hodinou
jejich odeslání. Prodávající je povinen zahájit
odstraňování vady díla nejpozději do 48 hodin po
oznámení vady Kupujícím, pokud se s Kupujícím
nedohodne jinak.

7.5 Zboží má vady, jestliže jeho provedení
neodpovídá parametrům určeným ve Smlouvě,
resp. objednávce, účelu jeho použití, popřípadě
nemá vlastnosti výslovně stanovené Smlouvou,
resp. objednávkou, obecně závaznými předpisy,
popř. stanovené závaznými nebo dohodnutými
technickými normami, podle nichž má být
předmět plnění proveden. Vadou je i dodání
jiného zboží, než je dohodnuto, vady na
dokladech nutných k používání Zboží, právní
vady plnění, tj. např. porušení práv třetí osoby.

7.9 Odmítne-li Prodávající vady Zboží odstranit
nebo neodstraní‐li vady díla ve lhůtách
uvedených v odstavci 7.7 výše, má Kupující právo
odstranit vadu dle svého uvážení buď sám, nebo
prostřednictvím třetích osob na náklady
Prodávajícího, aniž by tím byla dotčena jeho
práva vyplývající ze záruky. Prodávající je povinen
nahradit Kupujícímu účelně a prokazatelně
vynaložené náklady, které vznikly Kupujícímu v
souvislosti s odstraněním vady, a to do 21 dnů po
obdržení příslušné faktury Kupujícího.

7.6 Oznámení vady (včetně popisu, jak se vada
projevila) může být zasláno Prodávajícímu
písemně
kdykoli
po
jejím
zjištění.
V
pochybnostech se má za to, že oznámení vady
bylo Prodávajícímu doručeno třetího dne po
prokazatelném odeslání. V oznámení musí být
vada popsána a musí v něm být uvedena volba
mezi nároky dále uvedenými.

7.10 Vadu dodávky řádně notifikovanou v souladu
s těmito Podmínkami je Prodávající povinen
odstranit, resp. uspokojit jiný nárok zvolený
Kupujícím dle odstavce 7.7 těchto Podmínek
bezúplatně, na svůj náklad a nebezpečí.

7.7 Při zjištění, že Zboží vykazuje vady, má
Kupující právo požadovat:

7.11 Odstranění vady, resp. uspokojení jiného
nároku zvoleného Kupujícím dle odstavce 7.7
těchto Podmínek nemá vliv na nárok Kupujícího
na smluvní pokutu a náhradu škody.
7.12 Pokud má Prodávající za to, že reklamace
není oprávněná, je toto povinen Kupujícímu

neprodleně oznámit písemně. V oznámení uvede
i důvody, pro které považuje uplatněnou
reklamaci za neoprávněnou. Pokud Prodávající
toto písemně neoznámí Kupujícímu ve lhůtě do
tří (3) pracovních dnů od doručení reklamace,
platí, že je reklamace oprávněná.
7.13 I v případě, že Prodávající má za to, že
předmětná reklamace není oprávněná, je
povinen takovou vadu odstranit s tím, že náklady
na
odstranění
reklamované
vady,
nese
Prodávající i v těchto sporných případech, a to až
do pravomocného rozhodnutí soudu v této věci,
příp. do jiného vypořádání této věci mezi
smluvními stranami.
7.14 Odstranění vady, resp. uspokojení jiného
nároku zvoleného Kupujícím dle odstavce 7.7
těchto Podmínek nemá vliv na nárok Kupujícího
na smluvní pokutu a náhradu škody.
7.15 Na vady reklamované v záruční lhůtě se
záruční lhůta prodlužuje o dobu od oznámení
výskytu vady do doby odstranění reklamované
vady. Převzetí odstranění reklamované vady
bude mezi Prodávajícím a Kupujícím provedeno
vždy písemně.
7.16 Pro splnění nové dodávky v rámci odstranění
vady včetně odpovědnosti za vady této nové
dodávky platí v plném rozsahu ustanovení
Smlouvy (objednávky) a těchto Podmínek.

8 SMLUVNÍ POKUTY
8.1 Při nedodržení kteréhokoli termínu plnění
dodávky Zboží dle Smlouvy (objednávky)
Prodávajícím má Kupující právo požadovat
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny
dodávky za každý započatý den prodlení. V
případě, kdy mezi Kupujícím a Prodávajícím bylo
dohodnuto dodání Zboží v dílčích plněních, běží
prodlení pro každý smluvený termín dílčí
dodávky Zboží samostatně.
8.2 V případě neproplacení bezvadné faktury
nebo zálohového listu do termínu splatnosti dle
Smlouvy (objednávky) je Prodávající oprávněn
účtovat úrok z prodlení v zákonné výši.
8.3 Smluvní pokuta pro případ prodlení
Prodávajícího s odstraněním každé oznámené
jednotlivé vady Zboží činí za každý den prodlení
0,5 % z ceny Zboží, , ke které se vada vztahuje, a to
za každou jednotlivou vadu do maximální výše
30% z celkové ceny Zboží.
8.4 V případě, kdy celková výše smluvních pokut
dle Smlouvy (objednávky) přesáhne 30% smluvní
ceny, má Kupující právo odstoupit od této
Smlouvy (objednávky). Tímto ustanovením není
dotčen nárok Kupujícího na náhradu případné
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Všeobecné obchodní podmínky společnosti
CHEMCOMEX, a.s. platné pro dodávky zboží a výrobků
škody Prodávajícím ani povinnost Prodávajícího
své závazky vzniklé nedodržením smluvních
povinností.
8.5 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno
právo oprávněné smluvní strany na náhradu
škody. Kupující je oprávněn požadovat náhradu
škody způsobené mu porušením povinností
Prodávajícího i v případě, že se jedná o porušení
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý
zisk.

9 ZMĚNA, POZASTAVENÍ SMLOUVY,
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
9.1 Kupující má právo odstoupit nebo kdykoliv
požadovat na Prodávajícím změnu plnění či
dočasné zastavení všech činností souvisejících s
plněním závazku, a to i bez uvedení důvodu.
Oznámí‐li
svůj
požadavek
písemně
Prodávajícímu, je tento povinen požadavek, od
data, kdy mu byl doručen, uposlechnout a
zabezpečit
rozpracovaný
předmět
plnění
(dodávky) před vznikem jakékoliv škody na věci.
Kupující je povinen rovněž písemnou formou
oznámit Prodávajícímu, že má pokračovat v
plnění závazku a současně nahradit veškeré
prokazatelné náklady vzniklé Prodávajícímu v
souvislosti se změnou nebo pozastavením plnění
závazku.
9.2 Kterákoli smluvní strana je oprávněna
odstoupit od Smlouvy pro její podstatné
porušení. Kupující je dále oprávněn odstoupit od
Smlouvy zejména v případě, kdy Prodávající
neposkytuje plnění v souladu se Smlouvou nebo
Podmínkami; nebo prodlení Prodávajícího
s dodávkou kterékoli části Zboží dosáhne patnáct
(15) dní oproti stanovenému termínu; nebo v
jiných případech výslovně uvedených v těchto
Podmínkách. Odstoupení od Smlouvy musí
odstupující smluvní strana oznámit druhé
smluvní straně písemně.
9.3 Odstoupení se nedotýká nároku na zaplacení
smluvních pokut, náhrady škody, ochrany
obchodního tajemství zachování důvěrnosti
informací, záruky a příp. dalších ustanovení
Smlouvy (objednávky).
9.4 V případě odstoupení od Smlouvy jsou
smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své
prokazatelné závazky.
9.5 Dojde‐li k odstoupení z důvodů na straně
Kupujícího v době před započetím plnění, je
Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu k datu
odstoupení jím účelně vynaložené a prokázané
náklady vzniklé v souvislosti s plněním předmětu
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Smlouvy, a to však do výše max. 50 % z celkové
částky, pokud není Smlouvou stanoveno jinak.

10. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
10.1 Prodávající poskytuje Kupujícímu nevýhradní
licenci ke všem právům duševního vlastnictví
souvisejícím s dodávkou Zboží; tato licence je
poskytována na dobu neurčitou a bezúplatně.
10.2 Prodávající je povinen nahradit Kupujícímu
jakoukoliv škodu, která Kupujícímu vznikne v
souvislosti s nárokem třetí osoby z porušení
jakéhokoliv práva duševního vlastnictví v
souvislosti s dodávkou Zboží.

11. DŮVĚRNOST
1.11 Smluvní strany se zavazují zachovávat
mlčenlivost o jakýchkoliv skutečnostech, které se
dozví v souvislosti se Smlouvou a/nebo jejím
plněním; žádná ze smluvních stran zejména
nesmí tyto skutečnosti zveřejnit nebo jinak
zpřístupnit jakékoliv třetí osobě nebo tyto
skutečnosti využít ve svůj prospěch nebo ve
prospěch třetí osoby. Tento závazek se vztahuje
rovněž na další skutečnosti, které budou druhou
smluvní stranou výslovně označeny za důvěrné
(„Důvěrné informace“).
11.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje
vynaložit maximální úsilí, které lze spravedlivě
požadovat, aby důvěrnost či tajnost informací dle
tohoto článku 11. byla důsledně dodržována jejími
zaměstnanci i osobami, které k plnění předmětu
Smlouvy případně použije.
11.3 Každá Smlouva se považuje za důvěrný
dokument, a to již před jejím podpisem
smluvními stranami.
11.4 Smluvní strany se zavazují zachovávat
závazek mlčenlivosti dle Smlouvy rovněž po jejím
ukončení, a to po celou dobu, po kterou nebudou
Důvěrné informace veřejně známé a dostupné,
aniž by došlo k porušení tohoto článku 11.
11.5 V případě porušení kterékoliv povinnosti
zachovávat mlčenlivost a důvěrnost informací
(včetně účelovosti jejich použití) je porušující
smluvní strana povinna uhradit druhé smluvní
straně smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za
každý případ porušení povinnosti.

12 VYŠŠÍ MOC
12.1 Prodávající a Kupující nebudou v prodlení se
splněním
smluvních
závazků
založených
Smlouvou, resp. objednávkou, pokud by toto
nesplnění bylo způsobeno okolnostmi vyšší moci
a tyto okolnosti znemožní nebo podstatným
negativním způsobem ovlivní plnění závazků

podle Smlouvy, resp. objednávky, avšak výlučně
po dobu existence překážky vyšší moci nebo
trvání jejich následků a pouze ve vztahu k
závazku nebo závazkům přímo a bezprostředně
dotčeným překážkou vyšší moci.
12.2 Za okolnosti vyšší moci se pokládají takové
události, které Prodávající nebo Kupující nemohli
v době uzavření Smlouvy, resp. objednávky
předvídat,
a
které
Prodávajícímu
nebo
Kupujícímu objektivně brání v plnění smluvních
závazků. Za okolnosti vyšší moci se považují
okolnosti, které vznikly po uzavření Smlouvy,
resp. objednávky v důsledku smluvními stranami
nepředvídaných a neodvratitelných událostí
mimořádné a neodvratitelné povahy, a mají
bezprostřední vliv na plnění předmětu Smlouvy.
Jedná se především o živelné pohromy, anomálie
počasí, válečné události, generální stávky,
závažné
celospolečenské,
hospodářské
a
ekonomické
změny,
případně
opatření
příslušných správních orgánů přímo ovlivňující
plnění Smlouvy.
12.3 Za okolnosti vyšší moci se nepovažuje
zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadek
výroby či nedostatek energie, nejsou‐li rovněž
způsobeny okolnostmi vyšší moci.
12.4 Jakákoliv zpoždění s plněním z důvodu vyšší
moci se nepovažují za nesplnění smluvních
závazků a nezakládají důvod k jakýmkoliv
sankcím dle Smlouvy. Prodlužuje se termín ke
splnění smluvních závazků pro každou ze
smluvních stran, avšak pouze těch závazků, které
jsou přímo a bezprostředně dotčeny překážkou
vyšší moci a pouze po dobu trvání překážky vyšší
moci nebo trvání jejích následků.
12.5 Smluvní strana, která usiluje o osvobození od
smluvních závazků z důvodů vyšší moci, musí
neprodleně, nejpozději však do pěti (5) dnů
uvědomit druhou stranu o zásahu těchto
okolností písemně. Stejným způsobem oznámí
druhé straně ukončení trvání okolností vyšší
moci. Smluvní strana dovolávající se vyšší moci
musí druhé smluvní straně na požádání předložit
důkazy o okolnostech vyšší moci, příp. umožnit
osobně se přesvědčit o vzniku těchto okolností.

13 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
13.1 Právní vztahy neupravené Smlouvou a těmito
Podmínkami se řídí občanským zákoníkem.
13.2 V případě, kdy Prodávající plní své povinnosti
vyplývající mu ze Smlouvy prostřednictvím
poddodavatele, je povinen jej seznámit s těmito
Podmínkami.
13.3 Smluvní strany prohlašují, že se před
podpisem Smlouvy seznámili s obsahem
Podmínek a ostatních příloh, na které je v
Smlouvě odkazováno. Před uzavřením Smlouvy
smluvní strany zvážily plně hospodářskou,
ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně
vědomy okolností Smlouvy, jakož i okolností,
které mohou po uzavření této Smlouvy nastat.
13.4 Prodávající prohlašuje, že při vynaložení
veškeré potřebné a odborné péče je schopen
zcela splnit své závazky dle Smlouvy a Podmínek,
a to řádně a včas.
13.5 Pro případ, že by v době ode dne podpisu
Smlouvy došlo ke změně právních předpisů, na
které Podmínky odkazují, má se za to, že
Prodávající je povinen dodržovat vždy právní
předpisy platné v době realizace prací bez ohledu
na jejich číselné či pojmenované označení
v těchto Podmínkách.
13.6 Smluvní strany prohlašují, že v případě, že
kdykoliv v budoucnu by bylo shledáno některé
ustanovení těchto Podmínek neplatným nebo
jako zdánlivé právní jednání, platnost ostatních
ujednání tím není dotčena.
13.7 Tyto Podmínky jsou účinné od 8. 3. 2022 a
nahrazují všechny dříve vydané podmínky.

12.6 V případě trvání okolností vyšší moci po dobu
delší než tři (3) měsíce mohou Kupující a
Prodávající dohodnout další kroky s cílem nalézt
vzájemně přijatelná řešení. Nedospěje‐li se k
žádné dohodě, má Kupující i Prodávající právo
odstoupit od Smlouvy.
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