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ELEMENT MATERIALS TECHNOLOGY  

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY (Česká republika)  
1 OBECNÁ USTANOVENÍ 

a. V těchto všeobecných smluvních podmínkách (dále jen „Podmínky“) se pojmem „Kupující“ rozumí právnická osoba ze skupiny Element Materials Technology, která 

nakupuje od Dodavatele Zboží a/nebo Služby; „Dodavatelem“ se rozumí dodavatel uvedený na Objednávce; „Zbožím“ se rozumí zboží nebo jiné materiály uvedené v 
Objednávce a veškeré nezbytné doplňkové zboží nebo materiály; „Službami“ se rozumí služby uvedené v Objednávce a veškeré nezbytné doplňkové služby; „Smlouvou“ 

se rozumí smlouva (jejíž nedílnou součástí jsou tyto Podmínky a Objednávka) uzavřená mezi Kupujícím a Dodavatelem na prodej a nákup Zboží a/nebo Služeb; 

„Objednávkou“ se rozumí objednávka Kupujícího na Zboží a/nebo Služby od Dodavatele; „Zárukami dodavatele“ se rozumí záruky uvedené v bodech 5a, 5b a 5c.  
b. Objednávka představuje nabídku Kupujícího nakoupit Zboží a/nebo Služby od Dodavatele v souladu s těmito Podmínkami.  Objednávka se považuje za přijatou: 

 i. vystavením písemného přijetí Objednávky ze strany Dodavatele, nebo 

 ii. jakýmkoli jednáním ze strany Dodavatele, které znamená plnění Objednávky, 
 podle toho, co nastane dříve, přičemž k danému dni se Smlouva stává platnou a účinnou.   

c. Tyto Podmínky a Objednávka obsahují veškerá ustanovení, která si strany ve vztahu k předmětu Smlouvy ujednaly, a mají přednost před jakýmikoli předchozími 

písemnými nebo ústními dohodami, prohlášeními, nabídkovou dokumentací nebo ujednáními mezi stranami (včetně smluvních podmínek, jejichž použití chce Dodavatel 
aplikovat na základě jakékoli brožury, ceníku, přijetí objednávky nebo obdobného dokumentu). Tyto Podmínky platí s vyloučením jakýchkoli jiných podmínek, které 

chce Dodavatel vložit nebo začlenit do smlouvy nebo které vyplývají z obchodních zvyklostí, obyčejů, postupů či průběhu jednání.  Změna Objednávky nebo těchto 

Podmínek je účinná pouze, pokud ji Kupující výslovně písemně odsouhlasí. Tyto Podmínky se nedotýkají zákonných nebo jiných právním řádem zaručených práv 
Kupujícího. 

d. Názvy článků v těchto Podmínkách jsou pouze pro orientaci a nemají vliv na jejich výklad. Slovo „včetně“ bude vykládáno tak, že neomezuje obecný význam jemu 

předcházejících slov, a tedy veškeré za ním uvedené příklady představují výlučné nebo limitované případy předmětných záležitostí. 
2 DODÁNÍ ZBOŽÍ / POSKYTNUTÍ SLUŽEB 

a. Dodavatel dodá Zboží a/nebo dokončí poskytování Služeb do termínu dodání nebo splnění uvedeného v Objednávce. Nejsou-li takto specifikována žádná konkrétní data, 

Zboží bude dodáno nebo Služby dokončeny do 28 dnů od data Objednávky nebo do takového pozdějšího dne, který si případně Kupující a Dodavatel písemně ujednají. 
Doba dodání Zboží nebo dokončení Služeb je podstatnou náležitostí Smlouvy. 

b. Zboží bude Kupujícímu dodáno nebo Služby poskytnuty v místě určeném v Objednávce (nebo není-li takto určeno, v prostorách Kupujícího, z nichž se odesílá Objednávka) 

a způsobem určeným v Objednávce (nebo není-li určen, s využitím způsobu, který je v souladu s nejlepšími uznávanými postupy v daném odvětví). 

c. Dodavatel dodá zboží v množství uvedeném v Objednávce. Kupující má právo podle svého uvážení akceptovat změnu v množství a zaplatit poměrnou část ceny za 

skutečné dodané zboží. 

d. Zboží musí být během přepravy řádně zabaleno a uloženo, aby došlo do místa určení v nepoškozeném stavu. Není-li v Objednávce uvedeno jinak, všechny přepravní 
kontejnery a obaly budou zahrnuty do ceny a jsou nevratné. 

e. Dodavatel obstará na své vlastní náklady veškeré dovozní/vývozní licence, povolení nebo souhlasy (včetně pracovních povolení nebo souhlasů) nutné pro dodání a 

doručení Zboží nebo poskytnutí Služeb a splní jejich podmínky. 
f. Kupující nebo jeho zástupci mají právo prohlédnout a vyzkoušet Zboží a zkontrolovat poskytnutí Služeb a Dodavatel neodvolatelně uděluje Kupujícímu právo vstoupit 

pro tyto účely do prostor Dodavatele. Pokud Kupující na základě prohlídky nebo vyzkoušení dospěje k závěru, že Zboží nebo Služby nejsou ve shodě se Smlouvou, a 

oznámí to Dodavateli, musí Dodavatel uskutečnit veškeré nezbytné kroky k zajištění takové shody.  Prohlídka nebo vyzkoušení neznamenají samy o sobě akceptaci ze 
strany Kupujícího. 

g. Kupující může kdykoli provést v písemné podobě změny týkající se Objednávky včetně změn ve specifikaci Zboží nebo způsobu plnění Služeb, množství, balení nebo 

času či místu dodání Zboží nebo plnění Služeb.  Znamenají-li takové změny zvýšení nákladů nebo času potřebného k dodání Zboží a/nebo poskytnutí Služeb, dojde ke 
spravedlivé úpravě ceny a/nebo harmonogramu dodání Zboží nebo splnění Služeb.  Žádost o úpravu ze strany Dodavatele musí být schválena Kupujícím písemně předtím, 

než Dodavatel k takovým změnám přistoupí. 

h. Kupující je oprávněn zcela nebo zčásti zrušit Objednávku oznámením Dodavateli, a to kdykoli před dodáním Zboží nebo poskytnutím Služeb, přičemž v takovém případě 
bude výlučnou povinností Kupujícího zaplatit Dodavateli spravedlivou a přiměřenou náhradu za práci rozpracovanou v době zrušení, přičemž ale taková náhrada nebude 

zahrnovat ušlý očekávaný zisk nebo následné ztráty. 

i. Pokud dochází k dodání Zboží ze strany Dodavatele Kupujícímu: 
 i. dodání Zboží ze strany Dodavatele Kupujícímu se uskuteční na základě doložky Delivery Duty Paid („DDP“) podle Incoterms 2020 ©. Na základě pravidla DDP 

přejímá Dodavatel veškeré odpovědnosti, rizika a náklady na dodání Zboží do určené destinace sjednané ve Smlouvě mezi Kupujícím a Dodavatelem. Dodavatel 

odpovídá mimo jiné za (vývozní nebo dovozní) cla a úhradu daní a poplatků až do okamžiku, kdy Zboží dojde do sjednaného místa určení; a 
 ii Kupující převezme Zboží ve sjednaném místě určení. Kupující nenese žádná rizika a náklady ani nepřebírá odpovědnost ve vztahu k procesu vykládky Zboží ve 

sjednaném místě určení. Dodavatel odpovídá za případné náklady nebo škody vyplývající z poškození nebo zničení Zboží v době vykládky Zboží.  

3 CENA A PLATBA 

a.  Není-li v Objednávce uvedeno jinak, cena Zboží a/nebo Služeb je bez DPH, avšak včetně všech dalších cel, poplatků a daní, nákladů dodání, přepravy, balení nebo 

doručení Kupujícímu a bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího ji nelze upravovat. 
b. Není-li v Objednávce uvedena žádná cena, musí být cena s Kupujícím sjednána písemně předtím, než Dodavatel začne podle Objednávky konat.  

c. Faktury Dodavatele budou uhrazeny Kupujícím pouze v případě, že v nich bude uvedeno: číslo Objednávky, sazba DPH, výše vyúčtované DPH a DIČ Dodavatele. Není-

li v Objednávce uvedeno jinak, platba bude ze strany Kupujícího splatná do šedesáti (60) dní od data vystavení faktury, kterou Kupující od Dodavatele obdrží. Není-li v 
Objednávce uvedeno jinak, dodavatel nesmí vystavit fakturu Kupujícímu dříve, než se uskuteční dodávka Zboží Kupujícímu nebo je dokončeno poskytnutí Služeb. 

d. Platba ze strany Kupujícího nemá vliv na nároky nebo práva, která má případně Kupující proti Dodavateli, a neznamená ze strany Kupujícího uznání, že povinnosti 

Dodavatele na základě Smlouvy byly splněny. V případě sporu s Dodavatelem nebo nároku proti němu uplatněnému může Kupující pozastavit úhradu jakýchkoli splatných 
částek na základě Smlouvy. 

e. Kupující může na základě písemného oznámení Dodavateli započítat některé nebo veškeré částky, jež jsou splatné ze strany Kupujícího Dodavateli za Zboží nebo Služby, 

proti jakékoli částce splatné ze strany Dodavatele vůči Kupujícímu (aniž by tím byly dotčeny jiné prostředky nápravy Kupujícího ve vztahu k neplnění Dodavatele). 
4 NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI A VLASTNICKÉ PRÁVO 

a. Nebezpečí škody na Zboží a vlastnické právo k němu přechází na Kupujícího při jeho dodání Kupujícímu (nebo je-li to aktuální, převzetím Zboží přepravci Kupujícího), 

přičemž pokud se Zboží přepravuje ke Kupujícímu v souvislosti se Službami, nebezpečí škody a vlastnické právo přecházejí na Kupujícího v okamžiku jeho významného 

zapracování do prostor nebo na prostory nebo majetek Kupujícího nebo při dokončení Služeb (podle toho, co nastane dříve). 

b. Pokud Kupující dodává Dodavateli vlastní materiály nebo vybavení pro použití při výrobě Zboží, jež má být dodáno Kupujícímu na základě Smlouvy, takové materiály 

nebo vybavení zůstávají po celou dobu ve vlastnictví Kupujícího, ale od okamžiku převzetí Dodavatelem přechází nebezpečí škody na nich na Dodavatele. Dodavatel 
bude takové materiály nebo vybavení používat pouze pro účely výroby Zboží na základě Smlouvy, nezatíží takové materiály nebo vybavení žádným zástavním právem 

nebo právním břemenem, a pokud je to rozumně možné, bude takové materiály nebo vybavení uchovávat odděleně se zřetelnou identifikací jako majetek Kupujícího. 

c. Dodavatel bezpečně uschová veškeré materiály, vybavení a nástroje, nákresy, specifikace a data dodaná Kupujícím Dodavateli („Materiály Kupujícího“) na své vlastní 
riziko, zachová Materiály Kupujícího v dobrém stavu až do jejich vrácení Kupujícímu a nebude s Materiály Kupujícího nakládat ani je užívat jinak, než v souladu s 

písemnými pokyny nebo souhlasem Kupujícího. 

d. Vlastnické právo ke všem položkám předaným Dodavateli za účelem poskytnutí Služeb nebo v souvislosti s tím zůstává zachováno Kupujícímu po celou dobu a Dodavatel 
nesmí v souvislosti s takovými položkami vykonávat, uplatňovat ani se snažit vykonat nebo uplatnit zástavní právo jakékoli povahy, přičemž nebezpečí škody na nich 

zůstává u Dodavatele až do dokončení Služeb a zpětného předání Kupujícímu (kdy se nebezpečí škody na věci přenese zpět na Kupujícího). 

5 ZÁRUKY A ODPOVĚDNOST 

a. V případě Zboží zaručuje Dodavatel Kupujícímu, že:  

 i. dodané Zboží je ve shodě se všemi specifikacemi a/nebo nákresy dodanými Kupujícím Dodavateli, nebo nejsou-li, se standardními specifikacemi Dodavatele a s 

jakýmkoli popisem nebo vzorkem; 
 ii. Zboží bude v uspokojivé kvalitě (ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších změn), z kvalitních materiálů, dobře navržené a 

zpracované a bude vhodné pro jakýkoli účel prohlašovaný Dodavatelem nebo specifikovaný Kupujícím, případně který lze rozumně odvodit ze Smlouvy nebo 

jednání mezi stranami, a Dodavatel bude opatrovat veškeré položky nebo jiné materiály Kupujícího (jsou-li) předané Dodavateli pro účely dodávky Zboží nebo v 
souvislosti s ní na své vlastní riziko a zacházet s nimi s nejvyšším stupněm péče a odbornosti, jež jsou v rámci daného odvětví uznávány; a 
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 iii. Zboží bude v souladu s veškerými závaznými zákony, standardy a předpisy (a veškerými požadavky ohledně odběru, množství nebo jiných záležitostí podle 

Objednávky) týkajícími se výroby, balení, značení, uskladnění, zacházení se Zbožím nebo jeho dodání a veškerými relevantními předpisy týkajícími se bezpečnosti, 
ochrany zdraví a životního prostředí, evropskými a českými standardy a nejlepšími standardy uznávanými v daném odvětví. 

b. V případě Služeb zaručuje Dodavatel Kupujícímu, že:  

 i. Služby budou při ukončení poskytování Kupujícímu v souladu s dohodnutou specifikací, nebo není-li, se standardní specifikací Dodavatele a s jakýmkoli popisem 
nebo ukázkou a i v jiných ohledech budou nejlepší svého druhu, které se poskytují v daném odvětví, a Kupující s nimi vyjádří rozumně spokojenost; 

 ii. Služby budou poskytovány s nejvyššími standardy péče, odbornosti a zručnosti uznávanými v daném odvětví a Dodavatel bude opatrovat veškeré položky nebo jiné 

materiály Kupujícího (jsou-li) předané Dodavateli pro účely poskytnutí Služeb nebo v souvislosti s ním na své vlastní riziko a zacházet s nimi s nejvyšším stupněm 
péče a odbornosti uznávanými v rámci daného odvětví; a 

 iii. bude využívat zaměstnance, kteří mají náležité dovednosti a zkušenosti k plnění úkolů jim přidělených a jsou v dostatečném počtu ke splnění povinností Dodavatele 

v souladu s touto Smlouvou; 
 iv. bude používat zboží, materiály, standardy a techniky nejvyšší kvality a zajistí, že dodávky a veškeré zboží a materiály dodávané a užívané v rámci Služeb nebo 

převedené Kupujícímu jsou prosty vad ve zpracování, instalaci a designu; 

 v. Služby budou poskytovány v souladu se závaznými standardy, předpisy a/nebo právními požadavky, veškerými evropskými a českými standardy a nejlepšími 
postupy uznávanými v odvětví; a   

 vi. v případě Služeb poskytovaných v prostorách Kupujícího musí Dodavatel dodržovat všechny relevantní interní předpisy Kupujícího (včetně předpisů BOZP a 

fyzické, systémové a informační bezpečnosti) i předpisy aktuálně platné v provozovně Kupujícího a další rozumné požadavky Kupujícího. 
c. Dodavatel zaručuje, že neučiní ani neopomene učinit cokoli, pokud by to mohlo způsobit, že by Kupující přišel o licenci, oprávnění, souhlas nebo povolení, jež využívá 

pro účely provozování svého podnikání, a Dodavatel bere na vědomí, že Kupující může na Služby spoléhat nebo podle nich jednat. 

d. Pokud Kupující zjistí, že Zboží a/nebo Služby (nebo cokoli z nich) nejsou ve shodě s kteroukoli Zárukou dodavatele (ať bylo porušení jakkoli nevýznamné), je Kupující 
na základě oznámení Dodavateli oprávněn: 

 i. odmítnout veškeré Zboží nebo jeho část (včetně veškerého Zboží nebo jeho části, které nejsou takovou neshodou dotčeny), a/nebo vyžadovat okamžité vrácení 

veškerých již uhrazených peněžních částek a/nebo zrušit Objednávku a pro vyloučení pochybností bude Kupující moci takové právo využít i v případě, kdy Zboží 
dále prodal nebo s ním jinak naložil; 

 ii. odmítnout další dodávky Zboží nebo další poskytování Služeb (včetně takových, jež jsou sjednány podle jiné Smlouvy); 
 iii. požadovat, aby Dodavatel (bezplatně) opravil nebo vyměnil Zboží nebo znovu provedl Služby ke spokojenosti Kupujícího (vždy do 30 dnů).  Jakýkoli požadavek 

k nápravě, opravě, výměně nebo znovuprovedení nebrání Kupujícímu v tom, aby odmítl Zboží a/nebo Služby, pokud Dodavatel požadavku nevyhoví nebo jsou 

náprava, oprava či znovuprovedení neuspokojivé. Vyměněné Zboží nebo znovuprovedené Služby musí ve všech ohledech odpovídat Zárukám dodavatele; a/nebo 
 iv. (samostatně nebo s využitím třetí strany) opravit, změnit opravu nebo jinak napravit Zboží nebo znovu provést Služby, a to na  náklady Dodavatele. Dodavatel 

neprodleně na žádost nahradí Kupujícímu jeho náklady a výdaje na takovou nápravu, úpravu, opravu, vylepšení nebo znovuprovedení. 

e. Zboží, které podle tvrzení Kupujícího není ve shodě se Zárukami dodavatele, musí být Kupujícím pokud možno uchováno za účelem prohlídky ze strany Dodavatele 
(pokud Dodavatel prohlédne Zboží do 14 dní od oznámení vady Kupujícím), a bude-li to rozumně možné, bude vráceno Dodavateli na jeho náklady. 

f. Dodavatel u pojišťovny dobré pověsti sjedná a bude udržovat pojištění veškerých ztrát nebo škod způsobených Kupujícímu, zaměstnancům Kupujícího, na majetku 

Kupujícího, jakož i jakékoli třetí straně, ať již byly způsobeny neplněním smlouvy ze strany Dodavatele (nebo jeho subdodavatelů) při poskytování Služeb nebo dodávce 
Zboží nebo jinak kvůli nedbalosti Dodavatele (nebo jeho subdodavatelů), a to v částkách adekvátních ke krytí takové potenciální ztráty nebo škody, která může být 

Kupujícímu způsobena (nebo v takových jiných částkách, které mohou být specifikované v Objednávce).  Dodavatel Kupujícímu na jeho na žádost takové pojistné krytí 

prokáže. 
6.  VYŠŠÍ MOC 

Kupující má právo odložit datum dodání nebo platby, zrušit Objednávku a/nebo jinak změnit Smlouvu, pokud u něj nastane překážka nebo zpoždění v provozování 

podnikatelské činnosti kvůli okolnostem, jež jsou rozumně mimo jeho kontrolu (včetně zásahů vyšší moci, záplav, bouře, sucha, zemětřesení nebo jiné přírodní katastrofy, 
pandemie, epidemie, války, jakéhokoli zákona nebo opatření, které přijala vláda nebo orgán veřejné správy, požáru, výpadku výrobny nebo strojového zařízení, 

nedostupnosti paliv nebo elektřiny, výbuchu či státních nouzových stavů). 

7. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ; NÁROKY TŘETÍCH STRAN 

a. Veškeré návrhy, nákresy, tisky, vzorky, specifikace a jiné materiály připravené Kupujícím pro účely Smlouvy a veškeré takové položky připravené Dodavatelem pro účely 

Smlouvy a představující, obsahující nebo zahrnující vyhrazená práva k designu nebo průmyslovému vlastnictví Kupujícího (včetně patentů, vynálezů, know-how, 

obchodního tajemství, registrovaných vzorů, autorských děl, práv k databázím, ochranných známek, známek ke službám, log, doménových jmen, obchodních firem, 

obchodních názvů a práv k designu) nebo připravené Dodavatelem v souladu se zadáním nebo specifikací Kupujícího zůstávají, případně se stanou vlastnictvím Kupujícího 

a při naplnění nebo ukončení Smlouvy musí být vráceny Kupujícímu. Dodavatel se zavazuje na žádost Kupujícího, a aniž by Kupujícímu vznikaly náklady, podepsat, 

případně zajistit podpis takové dokumentace, souhlasu nebo prohlášení, které mohou být rozumně požadovány pro nabytí plných práv, vlastnictví či jiného oprávnění k 
předmětným právům Kupujícím. 

b. Dodavatel nebude užívat ani neumožní užívání ochranných známek nebo obchodních názvů, jejichž uplatnění nebo užití Dodavatelem požaduje Kupující ve vztahu ke 

Zboží nebo Službám, jakýmkoli způsobem, který Kupující neschválil. 
c. Dodavatel neučiní ani neudělí souhlas třetí osobě k tomu, aby učinila jakékoli jednání, které by zneplatnilo nebo porušilo, případně mohlo zneplatnit či porušit práva 

duševního vlastnictví Kupujícího, a neopomene jednání ani neudělí souhlas třetí straně k tomu, aby opomněla jakékoli jednání,  kdy by takové opomenutí mělo výše 

uvedený účinek. 
8. POVINNOST MLČENLIVOSTI 

 Dodavatel zachová přísnou mlčenlivost o veškerých technických či obchodních součástech know-how, specifikacích, vynálezech, procesech nebo iniciativách nebo 

informacích týkajících se obchodní činnosti, záležitostí nebo majetku Kupujícího nebo jakéhokoli Zboží nebo Služeb, které jsou důvěrné povahy a byly sděleny Dodavateli 
ze strany Kupujícího, jeho zaměstnanců, zástupců nebo subdodavatelů, a dále o veškerých dalších důvěrných informacích týkajících se obchodní činnosti Kupujícího nebo 

jeho produktů nebo služeb, které případně obdrží Dodavatel (včetně informací zmíněných v bode 7a bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího). Dodavatel omezí 

sdělení takových důvěrných informací na ty své zaměstnance, zástupce nebo subdodavatele, kteří je potřebují pro účely splnění závazků Dodavatele na základě Smlouvy, 
a zajistí, aby takoví zaměstnanci, zástupci nebo subdodavatelé byli vázáni povinností mlčenlivosti odpovídající té, která zavazuje Dodavatele. Tento článek 8 přetrvá 

ukončení Smlouvy.  

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 Pro účely tohoto článku 9: (i) „Předpisy na ochranu osobních údajů“ se rozumí nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně osobních údajů („GDPR“) 

a/nebo jiná platná a účinná právní úprava ochrany osobních údajů, mimo jiné včetně zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, 

a dále včetně směrnice ES z roku 2003 o soukromí a elektronické komunikaci; (ii) pojmy „Zpracovat/Zpracování/Zpracovaný“, „Správce“, „Zpracovatel“, „Subjekt 

údajů“, „Osobní údaje“ a „Porušení osobních údajů“ mají stejný význam, jaký jim je přidělen v Předpisech na ochranu osobních údajů. 

a.   Dodavatel souhlasí s tím, že nebude poskytovat či jinak zpřístupňovat Osobní údaje Kupujícímu, kromě pracovních kontaktních informací (např. služební telefonní číslo a 

e-mailová adresa a název pozice nebo personální číslo), nebude-li to jinak nezbytné pro poskytování Služeb, přičemž v takovém případě budou takové další Osobní údaje 
identifikovány ze strany Dodavatele konkrétně předem a Kupující je písemně odsouhlasí.   

b.    Při výkonu svých práv a plnění svých povinností na základě Smlouvy musí Dodavatel za všech okolností dodržovat veškeré povinnosti podle zákonů ve vztahu k Osobním 

údajům, včetně Předpisů na ochranu osobních údajů. Jsou-li Dodavatelem zpracovávány jakékoli Osobní údaje, je Dodavatel povinen: (i) zdržet se Zpracování, předávání, 
úprav, změn nebo pozměňování Osobních údajů a nesdělovat či nedovolit sdělování Osobních údajů třetí straně jinak, než v souladu se zdokumentovanými pokyny od 

Kupujícího (což bude, není-li dohodnuto jinak, zpracování Osobních údajů nutné k poskytování Služeb na základě podmínek této Smlouvy a v souladu s Předpisy na 

ochranu osobních údajů), není-li jinak požadováno zákonem, jímž je Dodavatel povinen se řídit, přičemž v takovém případě Dodavatel informuje Kupujícího o daném 
právním požadavku před Zpracováním, ledaže právo takovou informaci z důležitých důvodů veřejného zájmu zakazuje; (ii) podniknout veškerá vhodná technická a 

organizační opatření proti neoprávněnému a nezákonnému zpracování takových Osobních údajů a proti náhodné ztrátě nebo zničení či poškození Osobních údajů tak, aby 
tato opatření byla v souladu s článkem 32 GDPR a byly v nich zohledněny a uvažovány aktuální stav, povaha, rozsah, kontext a účel zpracování a riziko újmy, která by 

mohla vzniknout z neoprávněného nebo nezákonného zpracování nebo náhodné ztráty, zničení nebo poškození Osobních údajů; (iii) zdržet se předání Osobních údajů do 

jakékoli země mimo Evropský hospodářský prostor bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího a v každém případě bez řádné smlouvy o předání osobních údajů; 
(iv) zajistit, aby zaměstnanci, kteří mohou mít přístup k Osobním údajům, byli vázáni náležitými povinnostmi či závazky mlčenlivosti; (v) zavést vhodná organizační a 

technická opatření k poskytnutí součinnosti Kupujícímu při plnění jeho povinností ve vztahu k článkům 33 až 36 GDPR s přihlédnutím k povaze zpracování; (vi) zdržet 

se umožnění zpracování Osobních údajů subdodavatelem („další zpracovatel“) jinak než s předchozím písemným souhlasem Kupujícího, přičemž tento souhlas bude 
podmíněn tím, že Dodavatel zajišťuje dodržování čl. 28 odst. 2) a čl. 28 odst. 4) GDPR; a (vii) ukončit Zpracování Osobních údajů ve lhůtě devadesáti (90) dnů od 

ukončení nebo uplynutí platnosti této Smlouvy, nebo pokud k tomu dojde dříve, Služby, k níž se Zpracování vztahuje, a co nejdříve poté (podle volby Kupujícího) buď 
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vrátit, nebo bezpečně vymazat ze svých systémů Osobní údaje a jakékoli kopie těchto údajů nebo informací, které obsahují, kromě takového rozsahu a po takovou dobu, 

kdy je Dodavatel povinen uchovat Osobní údaje z důvodu zákonného nebo regulatorního požadavku. 
c. Pokud Kupující obdrží od Subjektu údajů žádost o výkon jakýchkoli práv subjektu na základě kapitoly III GDPR, vyrozumí o tom Dodavatel co nejdříve Kupujícího a 

zavede a bude zachovávat vhodná opatření a poskytne veškerou takovou součinnost, kterou bude Kupující rozumně požadovat k tomu, aby mohl včas vyhovět žádosti 

subjektu o přístup k údajům. 
d. Dodavatel oznámí Kupujícímu okamžitě a bez zbytečného odkladu (a v každém případě do 24 hodin po vlastním zjištění) případ porušení osobních údajů nebo okolnosti, 

které pravděpodobně povedou k případu porušení osobních údajů, a to tak, že poskytne Kupujícímu dostatečné informace v takovém časovém horizontu, který umožní 

Kupujícímu splnit svou povinnost nahlásit případ porušení osobních údajů podle Předpisů na ochranu osobních údajů, a podnikne takové kroky, které nařídí Kupující 
(jedná-li přiměřeně), pro poskytnutí součinnosti v rámci šetření, zmírnění dopadů a nápravy případu porušení.   

e.  Dodavatel zpřístupní Kupujícímu takové další informace a (v případě potřeby) umožní nebo přispěje k provedení auditu nebo kontroly, které uskutečňuje Kupující nebo 

auditor pověřený Kupujícím pro účely ujištění, že Dodavatel dodržuje povinnosti stanovené v článku 9, vždy za předpokladu, že tento požadavek nezaváže Dodavatele k 
poskytnutí nebo umožnění přístupu k informacím týkajícím se: (i) interních cenových informací Dodavatele; nebo (ii) informací týkajících se dalších klientů Dodavatele 

(kromě případu zadání nebo žádosti od orgánu dohledu nad ochranou osobních údajů). Dodavatel musí neprodleně informovat Kupujícího, pokud podle jeho názoru pokyn 

udělený ze strany Kupujícího na základě této Smlouvy porušuje GDPR nebo jiná pravidla EU nebo členských států na ochranu osobních údajů. 
f.  Předmětem a účelem Zpracování na základě této Smlouvy je poskytování Služeb zde uvedených a takové Zpracování může probíhat po dobu, během níž jsou Služby 

poskytovány, s výhradou bodu 9b(vii). Povahou Zpracování budou takové operace, které jsou nezbytné pro to, aby umožnily Dodavateli poskytovat Služby, které jsou 

případně podrobněji popsány v této Smlouvě.  Zpracování bude probíhat ve vztahu k zákazníkům a/nebo zaměstnancům Kupujícího (podle potřeby) a může se týkat hlavně 
jmen, kontaktních údajů a identifikačních informací. Povinnosti a práva Kupujícího jako Správce jsou stanovena v článku 9 a jinde v této Smlouvě. Bude-li to Kupující 

považovat za nezbytné ke splnění požadavků čl. 28 odst. 3), může učinit podle potřeby přiměřené změny tohoto bodu 9f, a to písemným oznámením Dodavateli. 

10. PROTIKORUPČNÍ ZÁKONY 

a. Dodavatel se zavazuje dodržovat veškeré platné a účinné zákony, právní předpisy, vyhlášky a kodexy týkající se boje proti úplatkářství a korupci, zejména včetně zákona 

č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, britského zákona o úplatkářství z roku 2010 a amerického zákona o zahraničních korupčních praktikách z roku 1977 („Protikorupční 

předpisy“) a k tomu, že nebude uskutečňovat ani neopomene určité jednání, což by v důsledku vedlo k tomu, že by Kupující poruší kterýkoli z Protikorupčních předpisů. 
Dodavatel bude dodržovat protikorupční předpisy Kupujícího, které mu případně byly sděleny, v jejich aktuálním znění. 

b. Dodavatel neprodleně oznámí Kupujícímu každou žádost o neoprávněnou finanční nebo jinou výhodu jakéhokoli druhu nebo požadavek na ně, jež Dodavatel obdržel v 
souvislosti s plněním Smlouvy. 

11. MODERNÍ OTROCTVÍ 

a. Při plnění svých povinnosti na základě této smlouvy musí Dodavatel dodržovat veškeré platné a účinné zákony, právní a jiné předpisy a kodexy týkající se prevence 
otroctví a obchodování s lidmi, včetně zákona o moderním otroctví z roku 2015, a zajistí totéž u svých subdodavatelů. 

b. Dodavatel zavede postupy hloubkové kontroly pro své vlastní dodavatele, subdodavatele a ostatní účastníky svých dodavatelských řetězců a zajistí tak, aby v jeho 

dodavatelských řetězcích k otroctví ani obchodování s lidmi nedocházelo. 
c. Dodavatel vyrozumí Kupujícího, jakmile se dozví o otroctví nebo obchodování s lidmi ve svých dodavatelských řetězcích nebo podezření na ně.  

12.   ODŠKODNĚNÍ 

 Dodavatel odškodní Kupujícího za veškeré přímé, nepřímé nebo následné ztráty, škody, řízení, dluhy a odpovědnost, nároky, náklady a  výdaje (včetně výdajů na právní 
zastoupení v plné výši), které může utrpět Kupující nebo jež mu vzniknou v důsledku nebo na základě či v souvislosti s(e): 

 i.  Zbožím a/nebo Službami, které nejsou ve shodě se Zárukami dodavatele;  

 ii.  Zbožím a/nebo Službami, které jsou vadné nebo nejsou ve shodě s platnými a účinnými zákony a předpisy; 
 iii.  pozdním nebo neúplným dodáním Zboží nebo plněním Služeb ze strany Dodavatele; 

 iv. jakýmkoli jiným porušením Smlouvy Dodavatelem nebo nedbalostním jednáním Dodavatele, jeho zaměstnanců, zástupců nebo dodavatelů (bez ohledu na to, zda 

tím způsobili úmrtí a/nebo osobnímu zranění nebo k nim přispěli, či nikoli); 
 v. jakýmkoli nárokem uplatněným vůči Kupujícímu v souvislosti s odpovědností, ztrátou, škodou, nákladem nebo výdajem, které vzniknou zaměstnancům nebo 

zástupcům Kupujícího nebo jakémukoli zákazníkovi nebo třetí straně, v takovém rozsahu, v jakém byly taková odpovědnost, ztráta, škoda, náklad nebo výdaj 

způsobeny Zbožím a/nebo Službami, ve vztahu k nim nebo v souvislosti s nimi; nebo 
 vi. jakýmkoli skutečným nebo tvrzeným porušením práv třetí osoby nebo Kupujícího Dodavatelem vyplývajících z patentu, registrovaného vzoru, autorského práva, 

práva k designu, ochranné známky, známky ke službě nebo obchodního názvu, případně jiných práv duševního vlastnictví. 

13. POZASTAVENÍ A UKONČENÍ SMLOUVY 

a. Kupující může ukončit Smlouvu okamžitě nebo pozastavit celou Objednávku nebo její nesplněnou část písemným oznámením Dodavateli, pokud: 

 i. Dodavatel nedodá nebo neodešle Zboží ani nezahájí či nedokončí Služby k datu, případně ve lhůtě požadovaných podle bodu 2a nebo poruší jakoukoli jinou 

podmínku Smlouvy;  
 ii. Dodavatel není schopen hradit své dluhy při splatnosti, ukončí (nebo hrozí ukončením) provozování své činnosti, vstoupí do ujednání nebo vyrovnání s věřiteli, 

dojde u něj k úpadku, nebo je vyneseno rozhodnutí nebo přijato pravomocné usnesení o jeho zrušení, nebo pokud je podán návrh soudu, nebo je jmenován správce 

majetku, insolvenční či nucený nebo soudní správce či administrátor, nebo nastane v zahraničí jakákoli skutečnost odpovídající výše uvedenému; nebo 
 iii. Kupující má rozumné důvody domnívat se, že událost uvedená v článku 13 a.ii nastala nebo nastane, nebo že Dodavatel nedodá Zboží nebo neposkytne Služby v 

souladu se Smlouvou. 

b. Kupující si za okolností uvedených v článku 13a vyhrazuje právo odstranit z prostor, kde je vyráběno Zboží, jakékoli Zboží rozpracované pro účely Smlouvy a nechat je 
dokončit jinde nebo z prostor, kde jsou zpracovávány materiály v souvislosti se Službami nebo se s nimi jinak nakládá, odstranit veškeré materiály poskytnuté Dodavateli 

nebo pro něj v souvislosti se Službami.  Kupující bude oprávněn účtovat Dodavateli náklady vzniklé Kupujícímu z toho důvodu, že nechal dokončit Zboží a/nebo Služby 

jinými osobami, ale přizná Dodavateli spravedlivý podíl ceny za poskytnuté Služby, Zboží nebo materiály takto odstraněné nebo za rozpracované dílo převzaté Kupujícím. 
14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

a. Každé právo nebo prostředek nápravy Kupujícího na základě Smlouvy neruší žádné další právo nebo prostředek nápravy Kupujícího podle této nebo jiné smlouvy. 

b. Žádné ustanovení této Smlouvy neznamená vytvoření sdružení mezi stranami, ani to nebude předpokládáno. 
c. Dodavatel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího postoupit, převést, zatížit či předat subdodavateli žádné ze svých práv a povinností vyplývajících ze 

Smlouvy ani s nimi nakládat žádným jiným způsobem. 

d. Jakékoli ustanovení těchto Podmínek, které bude příslušným orgánem shledáno za nicotné, absolutně či relativně neplatné, nevymahatelné nebo nepřiměřené (zcela nebo 
zčásti) bude v rozsahu takové neplatnosti, nicotnosti nebo nevymahatelnosti či nepřiměřenosti považováno za oddělitelné a ostatní ustanovení těchto Podmínek a zbytek 

takového ustanovení tím nebudou dotčeny. 

e. Oznámení je třeba činit písemně, v angličtině a/nebo češtině, na adresu Kupujícího nebo Dodavatele a mohou být doručována osobně, doporučenou poštovní zásilkou s 
dodáním do dalšího dne nebo elektronickou poštou.  Při osobním doručení se oznámení považuje za doručené první pracovní den po dni doručení.  Při doručování poštou 

bude oznámení považováno za doručené třetí pracovní den po odeslání zásilky s předem uhrazeným poštovným a dodáním do dalšího dne.  Při doručení elektronickou 

poštou se oznámení považuje za doručené v okamžiku přenosu. 
f. Nevykonání nebo prodlení s výkonem jakéhokoli práva, oprávnění nebo prostředku nápravy ze strany Kupujícího nebude mít účinek vzdání se takového práva a zároveň 

částečný výkon neznamená nemožnost dalšího výkonu téhož nebo jiného práva, oprávnění nebo prostředku nápravy. Žádný prostředek nápravy pro Kupujícího dovozený 

z jakéhokoli ustanovení této smlouvy nevylučuje možnost uplatnění jiného prostředku nápravy, přičemž každý takový prostředek bude kumulativní a doplňovat se s 
dalšími.  

g. Ustanovení těchto Podmínek, která mají být výslovně nebo podle svého smyslu účinná i po ukončení Smlouvy, zůstanou vymahatelná bez ohledu na ukončení smlouvy 

(včetně článků 7, 8, 10 a 13b). 
h. Osoba, která není stranou této Smlouvy, nebude mít žádné právo vymáhat z titulu občanského zákoníku žádnou podmínku této Smlouvy. 

i. Smlouva se řídí a vykládá podle právního řádu České republiky a Dodavatel se podřizuje výlučné jurisdikci soudů České republiky. 
j.  Strany si výslovně ujednávají, že se § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů se neužijí. 

 

 


